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ӨМНӨХ ҮГ

Нийгэм, эдийн засгийн тогтолцоо 
хурдацтайгаар хувьсан өөрчлөгдөж, шинэ 
сорилтуудтай нүүр тулж байгаа өнөө үед төрийн 
албан хаагчид өргөн мэдлэгтэй, ажлын өндөр 
ур чадвартай, зөв хандлагатай, өөрийгөө байнга 
хөгжүүлдэг, шинэ нөхцөлд дасан зохицох 
чадвартай байхыг нийгэм зүй ёсоор шаардаж 
байна. 

Иймээс ч Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын 
газар нь Нийслэлийн Сургалт, судалгааны 
төвийг 2017 онд байгуулж, төрийн албан 
хаагчдын ур чадварыг нэмэгдүүлэх, хариуцлагыг 
өндөржүүлэх, чирэгдэлгүй төрийн үйлчилгээг бий 
болгохын тулд нийслэлийн нутгийн захиргааны 

байгууллагын албан хаагчдын ур чадвар, чадавхыг нэгдсэн цогц бодлогоор 
байнга, давтамжтай дээшлүүлэх хөтөлбөрийг боловсруулж, амжилттай 
хэрэгжүүлж байна. 

2020 оны хувьд Ковид-19 вирус дэлхий даяар тархаж, цар тахлын хэмжээнд 
хүрсний улмаас хүн төрөлхтөн 21 дүгээр зуунд өмнө байгаагүй сорилттой нүүр 
тулж, хэцүү цаг үеийг туулж байна. Цар тахлын улмаас танхимын сургалтын үйл 
ажиллагаа явагдах боломжгүй болсон хэдий ч Нийслэлийн Сургалт, судалгааны 
төв нь үүссэн нөхцөл байдалтай хурдацтай дасан зохицож, цахим сургалтын 
платформыг хөгжүүлэх, сургалтын агуулгуудыг цахим хэлбэрт хөрвүүлэх, 
цахим сургалтуудыг зохион байгуулах, ажлын байран дээр чиглүүлэн сургах 
болон харилцан суралцах арга зүйг ашиглан албан хаагчдыг сургах, хөгжүүлэх 
үйл ажиллагааг тасралтгүй, үр дүнтэй зохион байгуулж байна. Цаг үеийн 
нөхцөл байдлаас үл хамааран 2020 онд нийт 140 удаагийн сургалтад 2156 албан 
хаагчийг хамруулж, үйл ажиллагаагаа тасралтгүй үргэлжлүүлж байна. Түүнчлэн 
албан хаагчдын сургалтын хэрэгцээнд үндэслэн шинээр 7 төрлийн сургалтын 
агуулга, гарын авлагыг боловсруулав. 

Үүний зэрэгцээ сургалтын үйл ажиллагаандаа Боловсролын байгууллагын 
менежментийн тогтолцооны ISO 21001-2018 стандартыг нэвтрүүлэхийг  
зорин тус стандартын шаардлагын дагуу Чанарын бодлого, зорилтоо 
тодорхойлж, холбогдох журмуудыг боловсруулан үйл ажиллагаандаа мөрдөн 
ажиллаж байна. 

Хүндэтгэсэн: 

Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга 
Сургалт, судалгааны төвийн  
Удирдах зөвлөлийн дарга           Т.Оюунчимэг 

2020 оны нэг онцлох ажил нь төрийн үйлчилгээний анхан шатны 
нэгж болох хорооны албан хаагчдын сургалтад Харилцан суралцах арга 
зүйг нэвтрүүлж, хороодын 144 сайн туршлагыг тодорхойлж, хороодын 
албан хаагчид харилцан суралцах боломжийг олгосон туршлага солилцох 
уулзалт, хэлэлцүүлгүүдийг дүүрэг, нийслэлийн түвшинд зохион байгуулж, 
 9 дүүргийн 27 хорооны сайн туршлагыг эмхэтгэн хэвлүүлсэн үйл ажил-лагаа 
байлаа. Нийслэлийн хэмжээнд “Харилцан суралцах форум”-ыг анх удаа, 
амжилттай зохион байгууллаа. 

Ийнхүү Нийслэлийн Сургалт, судалгааны төвийн хувьд 2020 он нь тасралтгүй 
суралцаж хөгжсөн, сорилт бэрхшээлийг үр дүнтэйгээр даван туулсан жил болж 
өнгөрлөө. 

Энэхүү үр дүнд хүрэхэд үргэлж дэмжиж хамтран ажилладаг 
нийслэлийн нутгийн захиргааны бүх шатны байгууллагын нийт албан 
хаагчид, Швейцарын хөгжлийн агентлаг, Азийн сангийн Монгол дахь 
суурин төлөөлөгчийн газар, Хотын засаглалыг сайжруулах төслийн нэгж, 
төвийн гэрээт багш нар болон хамтран ажилладаг бусад байгууллага,  
хувь хүмүүстээ гүн талархал илэрхийлье. 

Бидний хамтдаа хүрсэн өнөөдрийн үр дүн жилээс жилд үргэлжлэн 
 улам бэхжиж, төрийн албаа мэргэшсэн, чадварлаг хүний нөөцөөр 
тогтвортой хангах, төрийн албан хаагчдын ур чадварыг нэмэгдүүлэх, 
хариуцлагыг өндөржүүлэх, төрийн үйлчилгээнд шинэ соёл, стандартыг 
нэвтрүүлэх, хүн төвтэй төрийн үйлчилгээг бий болгоход бодит хувь  
нэмрээ оруулна гэдэгт итгэлтэй байгаагаа илэрхийлье.
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НИЙСЛЭЛИЙН СУРГАЛТ, СУДАЛГААНЫ ТӨВ 

Үндсэн үйл ажиллагаа

Нийслэлийн Сургалт, судалгааны төв (НССТ) нь Швейцарын хөгжлийн агентлагийн  
санхүүгийн дэмжлэгтэйгээр Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Азийн сан 
хамтран хэрэгжүүлж буй Хотын засаглалыг сайжруулах төслийн хүрээнд 2017  
онд байгуулагдсан.

2018 онд “Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагын албан хаагчдын чадавх 
бэхжүүлэх хөтөлбөр”-ийг боловсруулж, НИТХ-ын 2019 оны 21/03 дугаар тогтоолоор 
батлуулан хэрэгжүүлж байна.

Хөтөлбөрт тусгагдсаны дагуу НССТ нь нийслэлийн нутгийн захиргааны бүх шатны 
байгууллагын албан хаагчдыг тасралтгүй сургаж хөгжүүлэх замаар иргэдэд үзүүлж 
буй төрийн үйлчилгээг чанартай, хүртээмжтэй, шуурхай хүргэх ЧАДАВХ бүхий  
төрийн албыг бэхжүүлэх зорилгын хүрээнд үйл ажиллагаа явуулж байна.

Зөвлөх үйлчилгээ Судалгаа, шинжилгээ

Сургалт



7

НИЙСЛЭЛИЙН СУРГАЛТ, СУДАЛГААНЫ ТӨВ 

Үндсэн үйл ажиллагаа

Нийслэлийн Сургалт, судалгааны төв (НССТ) нь Швейцарын хөгжлийн агентлагийн  
санхүүгийн дэмжлэгтэйгээр Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Азийн сан 
хамтран хэрэгжүүлж буй Хотын засаглалыг сайжруулах төслийн хүрээнд 2017  
онд байгуулагдсан.

2018 онд “Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагын албан хаагчдын чадавх 
бэхжүүлэх хөтөлбөр”-ийг боловсруулж, НИТХ-ын 2019 оны 21/03 дугаар тогтоолоор 
батлуулан хэрэгжүүлж байна.

Хөтөлбөрт тусгагдсаны дагуу НССТ нь нийслэлийн нутгийн захиргааны бүх шатны 
байгууллагын албан хаагчдыг тасралтгүй сургаж хөгжүүлэх замаар иргэдэд үзүүлж 
буй төрийн үйлчилгээг чанартай, хүртээмжтэй, шуурхай хүргэх ЧАДАВХ бүхий  
төрийн албыг бэхжүүлэх зорилгын хүрээнд үйл ажиллагаа явуулж байна.

Зөвлөх үйлчилгээ Судалгаа, шинжилгээ

Сургалт



ЭРХЭМ 
ЗОРИЛГО
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ХӨГЖЛИЙН ЗАМНАЛ

Нийслэлийн Сургалт, судалгааны төв үүсгэн байгуулагдав.
Чадавх бэхжүүлэх хөтөлбөрийн загварыг боловсруулав.
Хорооны албан хаагчдад зориулсан сургалтын гарын авлага 
боловсруулж, сургалт зохион байгуулав.

2017

Чадавх бэхжүүлэх хөтөлбөрийг боловсруулав. 
Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагын албан хаагчдад 

зориулсан сэдэвчилсэн сургалтын гарын авлагуудыг боловсруулж, 
сургалтуудыг үе шаттайгаар зохион байгуулж эхлэв.  

2018

НИТХ-ын 21/03 дугаар тогтоолоор “Нийслэлийн нутгийн 
захиргааны байгууллагын албан хаагчдын чадавх бэхжүүлэх 
хөтөлбөр” батлагдав. НССТ-ийн урт болон богино хугацааны 
хөгжлийн зураглалыг боловсруулав. Сургалтын үйл ажиллагаанд 
харилцан суралцах арга зүйг нэвтрүүлэв. Цахим сургалтын 
системийг хөгжүүлэв.

2019

НССТ-ийн үйл ажиллагаанд Боловсролын байгууллагын 
менежментийн тогтолцооны ISO 21001-2018 стандартыг 

нэвтрүүлэх ажлыг эхлүүлэв.  “Харилцан суралцах арга зүйн 
форум”-ыг амжилттай зохион байгуулав.  Сургалтуудыг 

цахим хэлбэрт хөрвүүлж эхлэв. 

2020
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ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛАХ 
ЭРХ ЗҮЙН СУУРЬ ОРЧИН

Төрийн албан хаагчдыг чадавхжуулах үйл ажиллагаа нь нийслэлийн төдийгүй улсын 
хэмжээний томоохон хөтөлбөрүүд, урт хугацааны хөгжлийн бодлогод тусгагдсан 
чухал зорилтуудын нэг юм. НССТ нь нийслэлийн хэмжээнд энэ чиглэлийн зорилтыг 
тогтвортой хэрэгжүүлэх нэгж болон байгуулагдсанаараа онцлогтой. 
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5.4.12. Төрийн албан хаагчийн албан тушаалын ангилал, зэрэглэл, чиг үүргийн 
онцлогт тохирсон үе шаттай, тасралтгүй сургалтын тогтолцоог төлөвшүүлнэ. 
5.4.13. Төрийн албаны сургалтын байгууллагын сургалт - судалгааны материаллаг 
орчин, хүний нөөц, технологи, арга зүйн чадавхыг бэхжүүлж, олон улсын жишигт 
нийцүүлэх шинэчлэл хийнэ. 
5.4.14. Төрийн албаны сургалтад мэдээллийн технологид суурилсан олон хувилбарт 
аргуудыг нэвтрүүлнэ. Танхимын сургалтаас гадна цахим болон зайн сургалт, 
ажлын байранд сургах, цахим сургалтыг төрийн албаны орчин үеийн шаардлагад 
нийцүүлэн оновчтой ашиглах тогтолцоог бүрдүүлнэ. 

Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр

4.2.6.Төрийн албаны хүний нөөцийг чадавхжуулж, төрийн албан хаагчийн сургал-
тын байгууллагын материаллаг орчныг сайжруулж, орчин үеийн шаардлагад 
нийцсэн сургалтын орчин, дэд бүтэц бий болгоно.

Нийслэлийн хэтийн зорилт 2030

4. Хотын сайн засаглал: Хөгжлийн төлөөх түншлэлийг бэхжүүлж, иргэдийн 
оролцоог хангасан, авилгаас ангид, үр нөлөөтэй, хариуцлагатай, МЭРГЭШСЭН 
тогтвортой засаглалыг төлөвшүүлнэ.

Нийслэлийг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл

5.3. Мэргэшсэн, чадварлаг, иргэндээ үйлчилдэг, тогтвортой төрийн албыг 
бэхжүүлж, төрийн үйлчилгээний үр дүн, үр нөлөөг дээшлүүлнэ.

Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 2020-2024 оны 
үйл ажиллагааны хөтөлбөр 

4.2.3. Төрийн албаны хүний нөөцийг чадавхжуулж, төрийн албан хаагчийн 
сургалтын байгууллагын материаллаг орчныг сайжруулж, орчин үеийн  
шаардлагад нийцсэн сургалтын орчин, дэд бүтцийг бий болгоно. 
4.2.3.1. Нийслэлийн Сургалт, судалгааны төвийн чадавхыг бэхжүүлнэ.
4.2.3.2. Гуравдагч хөршийн бодлогын хүрээнд Улаанбаатар хоттой ах дүүгийн 
болон Найрамдалт харилцаат хотуудтай харилцан ашигтай хамтын ажиллагааг 
өргөжүүлэхэд чиглэсэн үйл ажиллагаа, төрийн албан хаагчдыг чадавхжуулах 
сургалтыг тогтмол зохион байгуулна.
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НИЙСЛЭЛИЙН СУРГАЛТ, СУДАЛГААНЫ 
ТӨВИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

“Ажлын байранд иргэдтэй түлхүү 
ажилладаг ба угтах үйлчилгээг 

сайжруулснаар иргэдийн хүлээн авах, 
харилцах хандлага өөрчлөгдсөн. Мөн 

баг хамт олноо идэвхжүүлэх, санал 
солилцох чөлөөт цаг гаргаж, мэдээлэл 

солилцох нь үр дүн ихтэй байна”

  Хорооны Засаг дарга
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НССТ-ИЙН ҮЙЛ 
АЖИЛЛАГАА-2020 (ТООГООР)

Сургалтад хамрагдсан албан хаагчдын хувь, зорилтот бүлгээр 

Зохион байгуулсан 
сургалтын тоо 

Зохион байгуулсан 
сургалтын төрөл 

Сургалтад хамрагдсан 
албан хаагчдын тоо 

140

22

15

29

2156

1103

Эрэгтэй
30%

Эмэгтэй
70%

Эрэгтэй
21%

Эмэгтэй
79%

Хороо
36%

Агентлаг
34%

НЗДТГ
21%

Дүүрэг
5%

Сургалтын гарын 
авлагын тоо 

ОНӨААТҮГ
2%

Сургагч 
багшийн тоо

УБЗАА
2%

Цахимжуулж, 
системд байршуулсан 

сургалтын тоо

Цахим сургалтад 
хамрагдагчдын 

тоо 
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НССТ нь боловсролын үйл ажиллагаа явуулж буйн хувьд суралцагчид буюу 
үр шим хүртэгчид болон бусад оролцогч талуудын хэрэгцээг хангаж байгаа 
эсэхээ үнэлэх, сургалтын агуулга, арга зүйг сайжруулах, сургагч багш нарын 
болон албан хаагчдын ур чадварыг дээшлүүлэх, үйл ажиллагааны бүхий л 
үйл явц, үе шатаа сайжруулах зайлшгүй шаардлага тулгарч байдаг. Иймээс 
Монгол Улсын төдийгүй олон улсын стандартад нийцсэн бүтээгдэхүүн, 
үйлчилгээг хүргэх, байнга тасралтгүй сайжрах, тогтвортой байдлаа хангахын 
тулд ББМТ ISO 21001-2018 стандартыг сургалтын үйл ажиллагаандаа 
нэвтрүүлэх ажлыг эхлүүллээ. 

21 дүгээр зуунд хүн төрөлхтний түүхэнд тохиож байгаа томоохон өөрчлөлт 
бол технологийн үсрэнгүй хөгжил, түүнийг дагасан дижитал шилжилт юм. 
Монгол Улс ч энэхүү шилжилтээс хоцролгүй бүхий л салбарт технологийн 
шийдлийг нэвтрүүлж байна. Гэсэн хэдий ч 2020 онд Ковид-19 цар тахал 
гарч, урт хугацаанд хөл хорио тогтоож, төр, хувийн хэвшлийн бүхий л үйл 
ажиллагаа, тэр дундаа боловсролын үйлчилгээ бүрэн цахим хэлбэрт шилжих 
шаардлага тулгарсан нь Монгол Улс төдийгүй дэлхий нийтийн хувьд сорилт 
байв. 
НССТ ч энэхүү сорилтыг даван гарах арга замыг эрэлхийлж, богино хугацаанд 
цахим сургалтын платформыг хөгжүүлж, танхимын сургалтуудыг цахим 
хэлбэрт хөрвүүлэх, сургагч багш нараа цахим хичээл заахад сургаж бэлтгэх, 
сургалтын үйл ажиллагаандаа технологийн шийдлүүдийг нэвтрүүлэх  
зэргээр шинэ, таамаглашгүй цаг үеийн нөхцөлд уян хатан дасан зохицож, 
дижитал шилжилтэд хөл нийлүүлэн алхаж байна. 

НССТ-ИЙН ҮЙЛ 
АЖИЛЛАГАА-2020 ҮР ДҮН 

Цахим сургалтын агуулга хөгжүүлэв. 

Боловсролын байгууллагын менежментийн 
тогтолцооны (ББМТ) ISO 21001-2018 
стандартыг сургалтын үйл ажиллагаанд 
нэвтрүүлэх ажлыг эхлүүлэв. 
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Шинэ, хөгжиж буй байгууллагын хувьд хүний нөөцөө нэмэгдүүлж, үйл 
ажиллагааны цар хүрээгээ өргөжүүлж байгаа нь тухайн байгууллагын 
бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ эрэлттэй, үйл ажиллагаа нь үр дүнтэй байгааг илтгэх 
чухал үзүүлэлт. Харин түүнийг тогтвортой хадгалахын тулд хүний нөөцийн 
тооноос илүү чанарт анхаарах буюу чадавхжуулах шаардлагатай. 
НССТ ч хүний нөөцөө чадавхжуулж, үйл ажиллагаагаа илүү өргөжүүлэхийн 
тулд төвийн албан хаагчид, сургагч багш нараа сургах, хөгжүүлэхэд ихээхэн 
анхаарч ажиллаж байна. Үүний нэг илрэл нь 2020 онд төвийн нийт албан 
хаагчид, сургагч багш нарын ур чадварын шаардлагыг тодорхойлж, 
үнэлгээ хийн, чадамжийн тогтолцоог боловсруулсан. Энэхүү ур чадварын 
шаардлага, чадамжийн тогтолцоонд үндэслэн хүний нөөцөө сургаж 
хөгжүүлэх, чадавхжуулах зорилготой хөгжлийн хөтөлбөрийг хэрэг- 
жүүлэхээр зорьж байна. 

Аливаа байгууллага, албан хаагч бүрд тодорхой хэмжээний хуримтлуулсан 
мэдлэг, сайн туршлага байдаг. Энэхүү сайн туршлагыг нээн илрүүлэх, бусдад 
хуваалцах, түгээн дэлгэрүүлэх нь Харилцан суралцах арга зүй (ХСАЗ)-н 
зорилго юм. НССТ 2020 онд хорооны албан хаагчдын сургалтад ХСАЗ-г 
амжилттай нэвтрүүлж, 171 хорооны түвшинд 144, нийслэлийн түвшинд 27 
сайн туршлагыг тодорхойлж, Харилцан суралцах арга зүйн форумыг анх 
удаа зохион байгууллаа. Цаашид ХСАЗ-н үр дүнг хянах, үр нөлөөг үнэлэх, 
бүх шатны албан хаагчдын сургалтын хөтөлбөрт нэвтрүүлэх зорилт тавин 
ажиллаж байна.

НССТ нь төрийн албан хаагчдад зориулсан сургалтын нэгдсэн, цогц систем бий 
болгох зорилгынхоо хүрээнд сургалтуудын уялдаа холбоог хангах, үр нөлөөг 
дээшлүүлэхийн тулд гадаад хамтын ажиллагаагаа өргөжүүлэхэд анхаарч 
байна. Энэ хүрээнд 2020 онд нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагын 
албан хаагчдыг сургах, тасралтгүй хөгжүүлэх чиглэлээр Удирдлагын 
академи, ШХА, Азийн сан, НҮБ-ын Олон улсын шилжилт хөдөлгөөний 
байгууллага, НҮБХХ, ГОУХАН болон бусад үндэсний болон олон улсын 
байгууллага, төсөл хөтөлбөр, их дээд сургуулиудтай хамтын ажиллагаагаа 
өргөжүүлэн тэлж, төрийн албан хаагчдад зориулсан сургалтуудын уялдаа 
холбоог сайжруулахад ахиц гаргалаа.

Сургалтын шинэ аргыг амжилттай нэвтрүүлэв. 

Хамтын ажиллагааг өргөжүүлж, 
сургалтын уялдаа холбоог сайжруулав. 

НССТ-ийн ур чадварын шаардлагыг тодорхойлов.
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СУРГАЛТЫН ҮЙЛ 
АЖИЛЛАГАА
НССТ нь Чадавх бэхжүүлэх хөтөлбөрт тодорхойлсноор сургалтын үйл ажиллагааны 
бүхий л үе шатуудыг системчилсэн загварын дагуу хэрэгжүүлж байна. Энэ нь олон 
улсад ашиглагддаг, сургалтын уян хатан загвар болох ADDIE загвартай уялддаг. 

1. Сургалтын хэрэгцээний үнэлгээ хийх

НССТ нь нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагын албан хаагчдын сургалтын 
хэрэгцээний үнэлгээний судалгааг жил бүр зохион байгуулж, судалгааны үр дүнд 
үндэслэн сургалтын агуулга боловсруулах, түүнийг сайжруулах, сургалтын жилийн 
төлөвлөгөө боловсруулах ажлуудыг гүйцэтгэдэг. 

Сургалтын хэрэгцээний үнэлгээний судалгаанд хамрагдсан ННЗБ-ын албан 
хаагчдын тоо

•	 2018 он - 1208 албан хаагч
•	 2019 он - 2700 албан хаагч
•	 2020 он - 362 албан хаагч

Мөн 2019 онд сургалтын хэрэгцээний судалгаа, хэлэлцүүлгийн үр дүнд үндэслэн 
ННЗБ-ын албан хаагчдын Чадамжийн тогтолцоог боловсруулж, Төрийн албан 
хаагчдад тавигдах нийтлэг шаардлагыг тодорхойлсон.

Үнэлэх

Дүн шинжилгээ 
хийх 

Дизайн 
боловсруулах 

Сургалтын агуулга, 
аргачлал боловсруулах

Сургалт зохион 
байгуулах 
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2. Сургалтын дизайн боловсруулах

Сургалтын хэрэгцээний үнэлгээний үр дүнд үндэслэн сургалтын зорилтот бүлэг, 
сургалтын агуулгын хүрээг боловсруулж, улмаар анхан шатны болон батал- 
гаажуулах хэлэлцүүлгүүдийг зохион байгуулах замаар сургалтын агуулга, 
хугацаа, заах арга гэх мэт сургалтын дизайныг боловсруулдаг. Сургалтын дизайн  
боловсруулах хэлэлцүүлгүүд нь сургалтын зорилтот бүлгүүдийн оролцоотой  
зохион байгуулагддаг. 

НССТ-ийн сургалтын зорилтот бүлэг нь нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагын 
албан хаагчид буюу

•	НЗДТГ-ын	албан	хаагчид;	
•	УБЗАА-ын	албан	хаагчид;
•	Нийслэлийн	хэрэгжүүлэгч	агентлагуудын	албан	хаагчид;	
•	Дүүрэг,	хороодын	албан	хаагчид;	
•	Нийслэлийн	өмчит	байгууллагуудын	албан	хаагчид;
•	НССТ-ийн	сургагч	багш	нар	юм.

3. Сургалтын агуулга, аргачлал боловсруулах

Сургагч багшийн сургалт 

Сургалтын дизайн боловсруулах шатанд хөгжүүлсэн 
сургалтын агуулгыг энэхүү шатанд сайжруулж, 
эцэслэн боловсруулдаг. Ингэхдээ сургалтын агуулгаар 
сургагч багш нарыг тусгайлан бэлтгэх, туршилтын 
сургалтуудыг зохион байгуулах замаар сургалтын  
агуулгыг сайжруулдаг.  

Тухайн сургалтын агуулга, арга зүйг төвийн гэрээт болон 
үндсэн сургагч багш нарт эзэмшүүлэх сургалт 

Туршилтын сургалт

Сургалтын агуулгаар сургагч багш нар хичээл зааж 
турших сургалт 

Сургалтын агуулга, аргачлалыг сайжруулж 
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СУРГАЛТЫН ҮЙЛ 
АЖИЛЛАГАА
НССТ нь Чадавх бэхжүүлэх хөтөлбөрт тодорхойлсноор сургалтын үйл ажиллагааны 
бүхий л үе шатуудыг системчилсэн загварын дагуу хэрэгжүүлж байна. Энэ нь олон 
улсад ашиглагддаг, сургалтын уян хатан загвар болох ADDIE загвартай уялддаг. 

1. Сургалтын хэрэгцээний үнэлгээ хийх

НССТ нь нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагын албан хаагчдын сургалтын 
хэрэгцээний үнэлгээний судалгааг жил бүр зохион байгуулж, судалгааны үр дүнд 
үндэслэн сургалтын агуулга боловсруулах, түүнийг сайжруулах, сургалтын жилийн 
төлөвлөгөө боловсруулах ажлуудыг гүйцэтгэдэг. 

Сургалтын хэрэгцээний үнэлгээний судалгаанд хамрагдсан ННЗБ-ын албан 
хаагчдын тоо

•	 2018 он - 1208 албан хаагч
•	 2019 он - 2700 албан хаагч
•	 2020 он - 362 албан хаагч

Мөн 2019 онд сургалтын хэрэгцээний судалгаа, хэлэлцүүлгийн үр дүнд үндэслэн 
ННЗБ-ын албан хаагчдын Чадамжийн тогтолцоог боловсруулж, Төрийн албан 
хаагчдад тавигдах нийтлэг шаардлагыг тодорхойлсон.

Үнэлэх

Дүн шинжилгээ 
хийх 

Дизайн 
боловсруулах 

Сургалтын агуулга, 
аргачлал боловсруулах

Сургалт зохион 
байгуулах 
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2. Сургалтын дизайн боловсруулах

Сургалтын хэрэгцээний үнэлгээний үр дүнд үндэслэн сургалтын зорилтот бүлэг, 
сургалтын агуулгын хүрээг боловсруулж, улмаар анхан шатны болон батал- 
гаажуулах хэлэлцүүлгүүдийг зохион байгуулах замаар сургалтын агуулга, 
хугацаа, заах арга гэх мэт сургалтын дизайныг боловсруулдаг. Сургалтын дизайн  
боловсруулах хэлэлцүүлгүүд нь сургалтын зорилтот бүлгүүдийн оролцоотой  
зохион байгуулагддаг. 

НССТ-ийн сургалтын зорилтот бүлэг нь нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагын 
албан хаагчид буюу

•	НЗДТГ-ын	албан	хаагчид;	
•	УБЗАА-ын	албан	хаагчид;
•	Нийслэлийн	хэрэгжүүлэгч	агентлагуудын	албан	хаагчид;	
•	Дүүрэг,	хороодын	албан	хаагчид;	
•	Нийслэлийн	өмчит	байгууллагуудын	албан	хаагчид;
•	НССТ-ийн	сургагч	багш	нар	юм.

3. Сургалтын агуулга, аргачлал боловсруулах

Сургагч багшийн сургалт 

Сургалтын дизайн боловсруулах шатанд хөгжүүлсэн 
сургалтын агуулгыг энэхүү шатанд сайжруулж, 
эцэслэн боловсруулдаг. Ингэхдээ сургалтын агуулгаар 
сургагч багш нарыг тусгайлан бэлтгэх, туршилтын 
сургалтуудыг зохион байгуулах замаар сургалтын  
агуулгыг сайжруулдаг.  

Тухайн сургалтын агуулга, арга зүйг төвийн гэрээт болон 
үндсэн сургагч багш нарт эзэмшүүлэх сургалт 

Туршилтын сургалт

Сургалтын агуулгаар сургагч багш нар хичээл зааж 
турших сургалт 

Сургалтын агуулга, аргачлалыг сайжруулж 
боловсруулах
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4. Сургалтыг зохион байгуулах

НССТ нь сургалтын жилийн төлөвлөгөөний дагуу сургалтуудыг зохион байгуулдаг. 
Сургалтыг зохион байгуулахдаа төрөл бүрийн арга хэлбэрийг ашиглан,  
суралцагчдын сонирхлыг татахуйц, оролцоог хангасан, хувь хүн өөрийн чадварыг  
нээн илрүүлэх боломжийг бүрдүүлсэн, ил тод, нээлттэй байдлаар зохион бай- 
гуулахыг зорьж  байна. Сургалтыг шаталсан хэлбэр буюу суурь, чиглэлийн, 
мэргэшүүлэх гэж ангилан зохион байгуулдаг. 

 
Суурь сургалт

Төрийн албанд анх удаа томилогдож буй нийслэлийн нутгийн захиргааны 
байгууллагын албан хаагчдад зориулсан төрийн албаны стандартын мэдлэг олгох 
анхан шатны сургалт

Чиглэлийн сургалт 

Албан тушаалын ангилал, зэрэглэл ахих, шилжих, сэлгэхэд шаардагдах мэдлэг,  
ур чадварыг эзэмшүүлэх ахисан түвшний сургалт

Мэргэшүүлэх 

Ажлын байранд тавигдах тусгай шаардлагыг хангах ур чадвар, чадамжийг 
эзэмшүүлэх зорилготой мэргэжлийн мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэх болон 
удирдах албан тушаалтны сургалт 

5. Сургалтын үнэлгээ хийх

НССТ нь сургалтын үйл ажиллагааны бүхий л үе шатанд сургалтын үнэлгээ хийж 
сайжруулдаг. Сургалтын явцад багш нарын ур чадвар, сургалтын агуулга, арга 
зүйн  тохиромжтой байдал, сургалтын орчин зэрэгт хяналт, үнэлгээ хийхийн 
зэрэгцээ, сургалтын өмнө болон дараа сэтгэл ханамжийн судалгааг тогтмол зохион  
байгуулдаг.  Сургалтын үнэлгээний тусламжтай сургалтын агуулга, арга зүй, орчин 
нөхцөл, хэрэглэгдэхүүн, зохион байгуулалтыг сайжруулах, сургагч багш нарыг 
чадавхжуулах, сургалтын үр дүнг хэмжих боломж бүрдэж байна. 

“Манлайллын сургалтаас олж авсан мэдлэг дээрээ үндэслэн албан хаагчдаа 
идэвхжүүлэх аяныг  зохион байгуулна”

  Нийслэлийн хэрэгжүүлэгч агентлагийн хэлтсийн дарга

Сургалтын мэдээлэл

НССТ нь 2017-2018 онд хорооны албан хаагчдад зориулсан суурь сургалтуудыг 
явуулсан бол 2019 оноос эхлэн хороо, дүүрэг, нийслэлийн албан хаагчдад  
сэдэвчилсэн сургалтуудыг зохион байгуулж эхэлсэн. 
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2017 оноос хойш нийт 7133 орчим албан хаагчид сургалтад хамрагдсан. 

2020 онд зохион байгуулсан сургалтууд
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СУРГАЛТЫН АГУУЛГА 
ХӨГЖҮҮЛЭЛТ

НССТ нь нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагын албан хаагчдад зориулсан 22 
төрлийн гарын авлага, сургалтын агуулгыг боловсруулаад байна.

21

НССТ нь сургалтын хөтөлбөрөө үр дүнтэй хэрэгжүүлэхийн тулд дээрх зарчмын 
дагуу суралцагчдад онолын мэдлэг олгохоос гадна түүнийг бататгах харилцан 
суралцах арга зүйг нэвтрүүлэх, сургалтаас олж авсан мэдлэгийг ажлын байран дээр 
хэрэгжүүлэхэд дэмжих зэрэгт анхааран ажиллаж байна. 

СУРГАЛТЫН АРГА

Сургалтын аргын онцлог

НССТ нь сургалтын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхдээ олон улсад ашиглагддаг, үр дүнтэй 
сургалтын зарчим болох 70:20:10 зарчмыг баримталж байна. Энэ зарчмын дагуу 
суралцагч мэдлэгийн 10 хувийг танхимын болон цахим сургалтаас авах ба 20 хувийг 
бусадтай хамтран, харилцан суралцах замаар, 70 хувийг дадлага хийх, ажлын  
байран дээр хэрэгжүүлэх замаар олж авснаар сургалтын үр дүн илүү өндөр байдаг. 

Суралцангаа хэрэгжүүлэх, 
дадлага туршлага

Ажлын байран дээр болон 
харилцан суралцах

Танхимын болон цахим 
сургалт

70%

20%

10%
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Сургалтын зохион байгуулалтын арга 

НССТ нь сургалтын зорилго, онцлог, зорилтот бүлгээс хамааруулан сургалтын зохион 
байгуулалтын 3 төрлийн аргаас сонгон хэрэгжүүлж байна. Үүнд:

1. Танхимын сургалт
2. Цахим сургалт
3. Харилцан суралцах арга зүй 

Танхимын сургалт

НССТ нь 25 ширхэг зөөврийн компьютер, орчин үеийн сургалтын тоног төхөөрөмж 
бүхий  лабораторид танхимын сургалтуудыг зохион байгуулж байна.

Цахим сургалт

НССТ нь сургалтын хүртээмж, оролцоог нэмэгдүүлэх зорилгоор цахим сургалтын 
арга хэлбэрийг үе шаттайгаар хөгжүүлж байна. 2019 онд “Бодлогын баримт бичиг 
боловсруулах арга зүй”, 2020 онд “Төслийн ашиглалтын хугацааны зардал”, “Хөрөнгө 
оруулалтын удирдлага” сэдэвт сургалтын агуулгыг цахим хэлбэрт хөрвүүлж нийт 132 
албан хаагчийг цахим сургалтад хамруулаад байна. 
Цахим сургалтыг зохион байгуулахдаа олон улсад ашиглагддаг сургалтын нээлттэй 
платформ  болох MOODLE (Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment) 
системийг ашиглаж байна.  

Харилцан суралцах арга зүй нь практик үр дүнд суурилсан, ижил түвшний 
байгууллага, албан хаагчид хоорондоо харилцан бие биенээсээ суралцаж, сайн 
туршлагыг солилцох замаар өөрсдийн чадавхыг бэхжүүлж, тасралтгүй сайжрах, 
хөгжих арга барил юм. 

ХСАЗ-н зорилго нь

-	ННЗБ-ын	чадавхыг	бэхжүүлэх;
-	Сайн	туршлагыг	дэлгэрүүлэх;	
-	ННЗБ-ын	харилцааг	хөгжүүлэх	платформыг	бий	болгох;	
- Тэргүүн туршлагыг дэлгэрүүлэх замаар салбарын болон үндэсний 
   хэмжээний бодлогод нөлөө үзүүлэх юм.

Харилцан суралцах арга зүй 
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Харилцан суралцах арга зүйн форум 2020

НССТ нь 2020 онд нийслэлийн хороодын албан хаагчдад зориулсан “Харилцан 
суралцах арга зүйн чиглүүлэх сургалт”-ыг зохион байгуулж, 171 хорооны 180 
гаруй албан хаагчийг хамруулж, дүүрэг, нийслэлийн түвшинд сайн туршлагуудыг 
тодорхойлох хэлэлцүүлгүүдийг зохион байгуулсан.
Харилцан суралцах арга зүйг ННЗБ-уудын дунд улам хөгжүүлэх, дэлгэрүүлэх 
зорилгоор 2020 оны 9 дүгээр сард нийслэлийн хэмжээнд шалгарсан 5,  дүүргийн 
хэмжээнд шалгарсан 27 сайн туршлагыг танилцуулах уулзалт семинарыг  
“Харилцан суралцах арга зүйн форум – 2020” нэртэйгээр амжилттай зохион 
байгуулсан. Цаашид шалгарсан сайн туршлагуудыг хороод харилцан суралцах, 
хамтран хэрэгжүүлэхэд нь дэмжин ажиллаж байна.

“Айлаас эрэхээр авдраа уудал гэж. Гадаад орны сайн туршлагыг 
судлахаас илүү өөрсдийн дотооддоо байгаа, хийж хэрэгжүүлсэн сайн 
туршлагаа харилцан солилцож, хамтран суралцах энэхүү арга зүйг 

нийслэлийн хороодын дунд хэрэгжүүлж байгаа нь маш зүйтэй.”
Төрийн Албаны Зөвлөлийн гишүүн Д.Зүмбэрэллхамын “Харилцан суралцах арга зүйн форум - 

2020” арга хэмжээний нээлтийн үеэр хэлсэн үгнээс. 
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Сургалтын зохион байгуулалтын арга 

НССТ нь сургалтын зорилго, онцлог, зорилтот бүлгээс хамааруулан сургалтын зохион 
байгуулалтын 3 төрлийн аргаас сонгон хэрэгжүүлж байна. Үүнд:

1. Танхимын сургалт
2. Цахим сургалт
3. Харилцан суралцах арга зүй 

Танхимын сургалт
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НССТ нь сургалтын хүртээмж, оролцоог нэмэгдүүлэх зорилгоор цахим сургалтын 
арга хэлбэрийг үе шаттайгаар хөгжүүлж байна. 2019 онд “Бодлогын баримт бичиг 
боловсруулах арга зүй”, 2020 онд “Төслийн ашиглалтын хугацааны зардал”, “Хөрөнгө 
оруулалтын удирдлага” сэдэвт сургалтын агуулгыг цахим хэлбэрт хөрвүүлж нийт 132 
албан хаагчийг цахим сургалтад хамруулаад байна. 
Цахим сургалтыг зохион байгуулахдаа олон улсад ашиглагддаг сургалтын нээлттэй 
платформ  болох MOODLE (Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment) 
системийг ашиглаж байна.  

Харилцан суралцах арга зүй нь практик үр дүнд суурилсан, ижил түвшний 
байгууллага, албан хаагчид хоорондоо харилцан бие биенээсээ суралцаж, сайн 
туршлагыг солилцох замаар өөрсдийн чадавхыг бэхжүүлж, тасралтгүй сайжрах, 
хөгжих арга барил юм. 

ХСАЗ-н зорилго нь

-	ННЗБ-ын	чадавхыг	бэхжүүлэх;
-	Сайн	туршлагыг	дэлгэрүүлэх;	
-	ННЗБ-ын	харилцааг	хөгжүүлэх	платформыг	бий	болгох;	
- Тэргүүн туршлагыг дэлгэрүүлэх замаар салбарын болон үндэсний 
   хэмжээний бодлогод нөлөө үзүүлэх юм.

Харилцан суралцах арга зүй 
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Харилцан суралцах арга зүйн форум 2020
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гаруй албан хаагчийг хамруулж, дүүрэг, нийслэлийн түвшинд сайн туршлагуудыг 
тодорхойлох хэлэлцүүлгүүдийг зохион байгуулсан.
Харилцан суралцах арга зүйг ННЗБ-уудын дунд улам хөгжүүлэх, дэлгэрүүлэх 
зорилгоор 2020 оны 9 дүгээр сард нийслэлийн хэмжээнд шалгарсан 5,  дүүргийн 
хэмжээнд шалгарсан 27 сайн туршлагыг танилцуулах уулзалт семинарыг  
“Харилцан суралцах арга зүйн форум – 2020” нэртэйгээр амжилттай зохион 
байгуулсан. Цаашид шалгарсан сайн туршлагуудыг хороод харилцан суралцах, 
хамтран хэрэгжүүлэхэд нь дэмжин ажиллаж байна.

“Айлаас эрэхээр авдраа уудал гэж. Гадаад орны сайн туршлагыг 
судлахаас илүү өөрсдийн дотооддоо байгаа, хийж хэрэгжүүлсэн сайн 
туршлагаа харилцан солилцож, хамтран суралцах энэхүү арга зүйг 

нийслэлийн хороодын дунд хэрэгжүүлж байгаа нь маш зүйтэй.”
Төрийн Албаны Зөвлөлийн гишүүн Д.Зүмбэрэллхамын “Харилцан суралцах арга зүйн форум - 

2020” арга хэмжээний нээлтийн үеэр хэлсэн үгнээс. 
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2020 онд НССТ-ийн албан хаагчид болон сургагч багш нарын сургалтын  
хэрэгцээнд үндэслэн сургалтуудыг төлөвлөж зохион байгуулсан бөгөөд цар  
тахалтай холбоотойгоор зарим танхимын сургалтууд зайнаас, цахимаар  
зохион байгуулагдсан.

НССТ-ийн албан хаагчид, сургагч багш нарт зориулсан сургалт 2020

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ХӨГЖИЛ
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НССТ нь Швейцарын хөгжлийн агентлагийн  санхүүгийн дэмжлэгтэйгээр  
Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Азийн сан хамтран хэрэгжүүлж буй 
Хотын засаглалыг сайжруулах төсөл болон НЗДТГ-ын төсвийн санхүүжилтээр үйл 
ажиллагаагаа хэрэгжүүлж байна. 

НССТ нь ХЗС төслийн санхүүжилтээр үйл ажиллагаагаа эхэлсэн хэдий ч  
санхүүжилтийн бүтцэд НЗДТГ-ын оролцоо жил ирэх бүр нэмэгдэж буй нь  
байгууллагын үйл ажиллагааны ач холбогдол хийгээд цаашид тогтвортой үйл 
ажиллагаа явуулах баталгаа болж байна. 

Сургалт, судалгааны төвийн санхүүжилт
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САНХҮҮЖИЛТ
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ХАМТЫН 
АЖИЛЛАГАА

НИЙСЛЭЛИЙН СУРГАЛТ, СУДАЛГААНЫ ТӨВИЙН ХАМТРАГЧ ТҮНШҮҮД

•	 Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд
•	 Олон улсын байгууллагууд
•	 Их, дээд сургуулиуд
•	 Төрийн бус байгууллагууд
•	 Хувийн хэвшлийн байгууллагууд 

Онцлох түншүүд 

Удирдлагын академи
 
Төрийн албаны тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн хэрэгжилтийг хангах, Засгийн 
газрын 2019 оны “Сургалтын агуулга, хөтөлбөр батлах тухай” 299 дүгээр  
тогтоолын дагуу нийслэлийн харьяа бүх шатны байгууллагуудын албан хаагчдын 
чадавхыг бэхжүүлэх үйл ажиллагааны хүрээнд богино хугацааны сургалтыг 
хамтран зохион байгуулах, НССТ-ийн сургагч багш нарыг үнэлэх, чадавхжуулах, 
судалгаа шинжилгээ, зөвлөх үйлчилгээний чиглэлээр Удирдлагын академи,  
Азийн сантай хамтран ажиллах санамж бичгийг байгуулсан. 

Швейцарын хөгжлийн агентлаг (ШХА)

Швейцарын хөгжлийн агентлаг нь Засаглалыг дэмжих, төвлөрлийг сааруулах 
хөтөлбөрийнхөө хүрээнд 2015 оноос НССТ-ийг Нийслэлийн нутгийн захиргааны 
байгууллагын албан хаагчдын чадавхыг бэхжүүлэх чиглэлээр дэмжин ажиллаж 
буй гол санхүүжүүлэгч байгууллага юм.  

Азийн сангийн Монгол дах суурин төлөөлөгчийн газар 

НЗДТГ, Азийн сан хамтран 2015 оноос Хотын засаглалыг сайжруулах төслийг 
хэрэгжүүлж байна. Тус төсөл нь ШХА-ын Засаглалыг дэмжих, төвлөрлийг сааруулах 
хөтөлбөрийн хүрээнд НЗДТГ-ын чадавхыг бэхжүүлэх замаар төрийн үйлчилгээг 
чанартай, хүртээмжтэй болгоход иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх зорилготой. 
Төсөл нь, нэгдүгээрт, нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагын албан  
хаагчдын чадавхыг бэхжүүлэх байнгын тогтолцоог бий болгож бэхжүүлэх, 
төрийн	 албанд	 тасралтгүй	 суралцах	 соёлыг	 төлөвшүүлэх;	 хоёрдугаарт,	 төрийн	
үйлчилгээний төвлөрлийг сааруулах, үйлчилгээг цахим хэлбэрт шилжүүлэх  
замаар	 үйлчилгээний	 чанар,	 хүртээмжийг	 сайжруулах;	 гуравдугаарт,	 Орон	 
нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх төсөл хөтөлбөрт өгсөн  
иргэдийн саналыг шийдвэр гаргах явцад тусгаснаар иргэдийн оролцоог төсвийн 
төлөвлөлтөд нэмэгдүүлэх гэсэн гурван зорилтыг хэрэгжүүлэхээр ажиллаж байна. 
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Германы олон улсын хамтын ажиллагааны нийгэмлэг (ГОУХАН)-ийн Монгол улсад 
барилгын эрчим хүчний салбарын хөрөнгө оруулалтын үр ашгийг дээшлүүлэх төсөл

Төслийн хүрээнд 2018 онд Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагын бодлого 
төлөвлөгч мэргэжилтнүүдэд зориулсан сургалтын агуулгыг боловсруулж, 2019  
онд “Бодлогын баримт бичиг боловсруулах арга зүй”, 2020 онд “Төслийн 
ашиглалтын хугацааны зардал”, “Хөрөнгө оруулалтын үр ашиг” сэдэвт сургалтын 
агуулгыг цахим хэлбэрт хөрвүүлж, цахим сургалтууд зохион байгуулсан.
Мөн 2020 онд “Төслийн  менежментийн үндэс” сургалтын агуулгыг олон улсын 
төслийн удирдлагын Project Management Body of Knowledge (PMBOK) стандартын 
дагуу нийслэлийн онцлогт нийцүүлэн боловсруулж, сургагч багш нарыг бэлтгэсэн.
 

Швейцарын хөгжлийн агентлагийн санхүүжилтээр хэрэгжүүлж буй НҮБ-ын 
Шилжих хөдөлгөөний байгууллагын Дотоодын шилжилт хөдөлгөөнийг ойлгож, 
удирдах төсөл 

Төслийн хүрээнд Азийн сангийн Хотын засаглалыг сайжруулах төсөл, Монголын 
улаан загалмай нийгэмлэгтэй хамтран Ковид-19 цар тахалтай холбоотойгоор 
нийслэлийн хороодын нийгмийн ажилтнуудад зориулсан “Гамшиг, онцгой  
байдлын үед иргэдэд нийгэм сэтгэл зүйн дэмжлэг үзүүлэх нь” сургалтыг зохион 
байгуулсан. Түүнчлэн хорооны Засаг дарга нарт зориулсан сургалт, Манлайллын 
сургалтын агуулгад “Шилжилт хөдөлгөөнийг ойлгож, удирдах нь” сэдэвт дэд 
агуулгыг боловсруулж, нэмэлтээр тусгасан. Цаашид энэхүү  агуулгын сургалтыг 
2021 оны 1 дүгээр улиралд зохион байгуулж, улмаар сургалтыг цахим хэлбэрт 
хөрвүүлэхэд хамтран ажиллахаар төлөвлөөд байна. 

Нэгдсэн үндэсний байгууллагын Хөгжлийн хөтөлбөр (НҮБХХ)

НҮБХХ-ийн “Ковид-19-ын нийгэм, эдийн засгийн нөлөөлөл ба түүнд үзүүлэх сөрөг 
нөлөөллийг бууруулахад салбар хоорондын уялдаатай хариу арга хэмжээ авах” 
төсөл, НҮБ-ын ОУШХБ-тай хамтран бүх шатны нийгмийн ажилтнуудад зориулсан 
6 багц хичээл бүхий цахим сургалтыг боловсруулж, НССТ-ийн цахим сургалтын 
платформоор дамжуулан сургалтыг зохион байгуулахаар төлөвлөж  байна. 
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ХАМТЫН 
АЖИЛЛАГАА
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Германы олон улсын хамтын ажиллагааны нийгэмлэг (ГОУХАН)-ийн Монгол улсад 
барилгын эрчим хүчний салбарын хөрөнгө оруулалтын үр ашгийг дээшлүүлэх төсөл
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Шилжих хөдөлгөөний байгууллагын Дотоодын шилжилт хөдөлгөөнийг ойлгож, 
удирдах төсөл 

Төслийн хүрээнд Азийн сангийн Хотын засаглалыг сайжруулах төсөл, Монголын 
улаан загалмай нийгэмлэгтэй хамтран Ковид-19 цар тахалтай холбоотойгоор 
нийслэлийн хороодын нийгмийн ажилтнуудад зориулсан “Гамшиг, онцгой  
байдлын үед иргэдэд нийгэм сэтгэл зүйн дэмжлэг үзүүлэх нь” сургалтыг зохион 
байгуулсан. Түүнчлэн хорооны Засаг дарга нарт зориулсан сургалт, Манлайллын 
сургалтын агуулгад “Шилжилт хөдөлгөөнийг ойлгож, удирдах нь” сэдэвт дэд 
агуулгыг боловсруулж, нэмэлтээр тусгасан. Цаашид энэхүү  агуулгын сургалтыг 
2021 оны 1 дүгээр улиралд зохион байгуулж, улмаар сургалтыг цахим хэлбэрт 
хөрвүүлэхэд хамтран ажиллахаар төлөвлөөд байна. 

Нэгдсэн үндэсний байгууллагын Хөгжлийн хөтөлбөр (НҮБХХ)

НҮБХХ-ийн “Ковид-19-ын нийгэм, эдийн засгийн нөлөөлөл ба түүнд үзүүлэх сөрөг 
нөлөөллийг бууруулахад салбар хоорондын уялдаатай хариу арга хэмжээ авах” 
төсөл, НҮБ-ын ОУШХБ-тай хамтран бүх шатны нийгмийн ажилтнуудад зориулсан 
6 багц хичээл бүхий цахим сургалтыг боловсруулж, НССТ-ийн цахим сургалтын 
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2021 ОНД ХҮЛЭЭГДЭЖ БУЙ ҮР ДҮН

Нийслэлийг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл, Нийслэлийн Засаг 
дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн 2020-2024 оны үйл ажиллагааны 
хөтөлбөр, Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагын чадавх бэхжүүлэх 
хөтөлбөр, Чадавх бэхжүүлэх хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, 
ББМТ ISO 21001-2018 стандартыг нэвтрүүлэх хүрээнд дэвшүүлсэн Чанарын бодлого 
зорилт зэрэг баримт бичгүүдэд үндэслэн НССТ нь 2021 онд 6 зорилго, 15 зорилт бүхий 
үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг боловсруулан хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байна. 
Түүнчлэн НССТ-ийн хөгжлийн зураглалд тодорхойлсны дагуу судалгааны үйл 
ажиллагааг хэрэгжүүлэх бэлтгэл ажлыг хангахад анхаарч ажиллана. 
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2021 онд хэрэгжүүлэх 6 зорилго ба хүлээгдэж буй үр дүн

1. Сургалтын хөтөлбөрийн тогтолцоог бэхжүүлнэ.

Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагын албан  
хаагчдын чадавх бэхжүүлэх  хөтөлбөрийг шинэчлэн 
боловсруулж, 2021 оны сургалтын төлөвлөгөөний дагуу 
үндсэн болон сэдэвчилсэн сургалтуудыг, танхимаар болон 
цахимаар зохион байгуулж нийт 5000 албан хаагчийг 
сургалтад хамруулахаар төлөвлөж байна. 

2. Судалгааны чадавхыг бэхжүүлнэ.

НССТ-ийн сургалтын хэрэгцээний үнэлгээ, сургалтын 
сэтгэл ханамжийн судалгааны хамрах хүрээг өргөжүүлж, 
сургалтын үр нөлөөний хяналт, үнэлгээний аргачлалыг илүү 
боловсронгуй болгоно. НССТ-ийн үйл ажиллагаатай холбоотой 
өгөгдлийн санг бий болгож, өгөгдөлд дүн шинжилгээ хийх 
автомат тооцооллын системийг хөгжүүлнэ. Нийслэлийн 
нутгийн захиргааны байгууллагын албан хаагчдыг сургах, 
хөгжүүлэхтэй холбоотой тоон мэдээллээр оролцогч талуудыг 
хангаж ажиллахаар төлөвлөж байна. 

3. Сургалтын цахим тогтолцоог хөгжүүлнэ.

НССТ-ийн цахим сургалтын платформ, цахим хуудасны 
сайжруулалт, хөгжүүлэлтийг үргэлжлүүлж, цахим сургалтын 
үйл ажиллагааг тогтмол хэрэгжүүлнэ. Moodle, Zoom, Mural 
гэх мэт орчин үеийн цахим сургалтын талбаруудыг ашиглан 
сургалтуудыг зохион байгуулна. Нийслэлийн нутгийн 
захиргааны байгууллагын албан хаагчдад орон зай, цаг 
хугацаанаас үл хамааран хүссэн үедээ, хүссэн газраасаа 
суралцах, тасралтгүй хөгжих боломжийг бүрдүүлнэ. 

4. НССТ-ийн хүний нөөцийн чадавхыг бэхжүүлнэ.

НССТ-ийн албан хаагчид, сургагч багш нар, нийслэлийн 
нутгийн захиргааны байгууллагын хүний нөөц, сургалт 
хариуцсан мэргэжилтнүүдийн чадавхыг бэхжүүлэх, тэдний 
хэрэгцээнд үндэслэсэн, чадамжид суурилсан сургалт, 
хөгжлийн төлөвлөгөөг боловсруулан хэрэгжүүлнэ. 
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5. Сургалтын шинэ аргачлалыг нэвтрүүлнэ.

Сургалтын үйл ажиллагаанд харилцан суралцах арга зүйг 
бүрэн нэвтрүүлж, арга зүйн үр дүнг хянах, туршлага хуваалцах 
платформыг хөгжүүлнэ. Харилцан суралцах арга зүйг 
институчлэх урт хугацааны төлөвлөгөө боловсруулна. 
Түүнчлэн албан хаагчдыг ажлын байран дээрээ сурч хөгжих 
боломжийг бүрдүүлж дасгалжуулан сургах (coaching) аргыг 
сургалтад нэвтрүүлнэ.  

6. Хамтын ажиллагаагаа өргөжүүлнэ.  
Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагын албан хаагчдыг 
сургаж хөгжүүлэх чиглэлээр үндэсний болон олон улсын 
байгууллага, төсөл хөтөлбөр, Улаанбаатар хоттой ах дүүгийн 
болон найрамдалт харилцаат хотуудтай хамтран ажиллах, 
хамтын ажиллагааг өргөжүүлнэ. 
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СУРГАЛТЫН ҮР НӨЛӨӨ: СУРАЛЦАГЧИЙН ТҮҮХ
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Чингэлтэй дүүрэг, 7-р хорооны нийгмийн ажилтан Ө.Энхчимэг 

“Чингэлтэй дүүрэгт би архивийн ажилтнаар ажиллах санал авч байсан ч хороондоо 
нийгмийн ажилтанаар үлдэхээр шийдсэн. Ингэснээр би иргэдтэй илүү ойр байж, 
бодитой үр дүн авчирч чадах юм”

Энхчимэг нь Улаанбаатар хотод төрж, өссөн бөгөөд 
өдгөө Чингэлтэй дүүргийн 7-р хорооны нийгмийн 
ажилтны алба хашдаг билээ. Тэрбээр Олон Улсын 
Улаанбаатар Их Сургуульд социологич мэргэжлээр 
бакалаварын зэрэг, жендэр судлалаар магистрын 
зэргийг тус тус хамгаалсан. Тэрбээр 2005 оноос 
хойш хэд хэдэн хороонд нийгмийн ажилтнаар 
ажиллаж байгаа юм.

Нийгмийн ажилтны хувиар иргэдтэй харилцахдаа 
тэднийг сайтар сонсож, ямар ч нөхцөл байдалд шүүмжилж, буруутгалгүйгээр 
зөвлөгөө өгдөг. Түүнээс зөвлөгөө авдаг иргэдийн дийлэнх нь гэр бүлийн 
хүчирхийлэлд өртсөн эмэгтэйчүүд, хүүхдүүд байдаг.  Энхчимэг иргэдэд зөвлөгөө 
өгөхдөө хороон дээр ганцаарчилсан уулзалт хийх эсвэл гэрээр нь очдог. 7-р 
хороонд ганцаарчилсан уулзалт хийх өрөө байдаггүй тул иргэний танхимын 
зохицуулагчийн өрөөг байнга ашигладаг. Олон жилийн туршлагатай тэрээр 
хороон дээр ирсэн иргэдийн нүүрний хувирал, биеийн хөдөлгөөн, харц зэргээс нь  
халамжийн энгийн үйлчилгээ авах эсхүл ганцаарчилсан уулзалт, зөвлөгөө хүссэн 
эсэхийг нь мэддэг болжээ. 
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2019 оны 1-р сард Энхчимэг Нийслэлийн Сургалт, судалгааны төвөөс зохион 
байгуулсан “Хүн төвтэй төрийн үйлчилгээ” сургалтад хамрагджээ. Тус сургалт нь “Хүн 
төвтэй төрийн үйлчилгээ” болон “Ялгаатай байдлыг хүлээн зөвшөөрөх, урамшуулах” 
гэсэн үндсэн хоёр хэсгээс бүрджээ. Жендэр судлалаар өмнө нь суралцаж байсан 
учир Энхчимэгийн суурь ойлголт харьцангуй сайн байв. Сургалтад хамрагд- 
санаараа тэрээр өмнөх мэдлэгээ сэргээхийн зэрэгцээ олон шинэлэг мэдээлэл 
олж авсан юм. Тэрбээр “2003 оноос хойш би өөрийгөө хөгжүүлэх ямар нэгэн 
академик сургалтад суугаагүй байснаа анзаарсан. Энэ сургалтаар социологийн 
чиглэлээр өөрийнхөө өмнөх мэдлэгийг сэргээж, сүүлийн үеийн мэдээлэл, шинэлэг  
ойлголтууд, арга зүйг олж авлаа” хэмээн хэлж байв. 

Түүний хувьд тус сургалтад хамрагдсанаар дараах хоёр үр дүнг бий болгожээ. 
Нэгдүгээрт, сургалтад хамрагдсан 7-р хорооны албан хаагчдын дотоод уур  
амьсгал, харилцааг таатай болгосон. Хорооны түвшинд ажиллаж буй албан хаагчид 
олон төрлийн үүрэг, даалгаварт байнга дарагдсан байдаг тул хоорондоо ярилцах нь  
цөөн байдаг. Тус сургалт нь баг доторх уур амьсгал, хоорондын харилцаа нэн  
чухал байдаг талаар тэдэнд ойлгуулсан. Өдгөө хамт ажиллагсад нь бие биенээ 
сонсоход цаг гаргаж, байгууллага дотроо нээлттэй харилцааг бий болгоход  
анхаарлаа хандуулж байгаад Энхчимэг их баяртай байна. 

Хоёрдугаарт, тус сургалт нь Энхчимэгийн иргэдэд 
зөвлөгөө өгөх чадварыг тодорхой хэмжээгээр 
дээшлүүлсэн. Энхчимэг тухайн иргэний давуу  
талыг нь онцлон, өөртөө итгэх итгэлийг нь 
нэмэгдүүлэн эерэг хандлагатай болгох чиглэлээр 
зөвлөгөө өгдөг болжээ. Тэрбээр оюуны хөгжлийн 
бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн гэрт нь очиж зөвлөгөө 
өгдөг бөгөөд сургалтаас авсан арга барилаар 
тэдний бусдаас ялгарах давуу чанар, авьяасыг 
урамшуулан ажиллаж байна. 

Энхчимэг сургалтад оролцсон бусад нийгмийн ажилтнуудын талаар ч онцолсон 
бөгөөд “Сургалтын үеэр өөр хороодын нийгмийн ажилтнууд ЛГБТ-н талаар 
ойлголт хязгаарлагдмал байснаа хуваалцсан. Сургалтын дараа бид бэлгийн 
болон хүйсийн чиг баримжаа өөр хүмүүстэй хэрхэн харилцах талаар илүү итгэлтэй  
болж чадсан. Тэдний онцлог, ялгаатай байдлын талаар бид мэдэж авснаар  
тулгарч болох асуудлуудыг нь ч ойлгож эхэлсэн” гэж хэлсэн юм. 

2019-2020 онд Энхчимэг “Хүн төвтэй төрийн үйлчилгээ” сургалтаас гадна  
Нийслэлийн Сургалт, судалгааны төвөөс зохион байгуулсан “MS Excel программ”, 
“Ажлын байр ба баг хамт олны үр дүнтэй харилцаа” сургалтуудад мөн хамрагджээ. 
Энхчимэг эдгээр сургалтуудаас авсан хэд хэдэн ойлголтуудыг өдөр тутмын  
ажилдаа хэрэгжүүлдэг. Гэр хорооллын түвшинд хувь хүнд чиглэсэн зөвлөгөө өгөх 
боломж бараг байдаггүй тул Энхчимэг өөрийг нь зорьж ирсэн иргэдийн сэтгэл  
санааны байдлыг хэрхэн оношлох талаар цаашид суралцах хүсэлтэй юм. Ярианыхаа 
эцэст нь тэрээр төрийн албан хаагчдыг сургаж, чадавхжуулах сургалтуудыг 
тасралтгүй зохион байгуулж, бүх шатны албан хаагчдыг байнга хамруулах нь их 
чухал гэж бидэнд зөвлөсөн юм.  
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Чингэлтэй дүүрэг, 7-р хорооны нийгмийн ажилтан Ө.Энхчимэг 

“Чингэлтэй дүүрэгт би архивийн ажилтнаар ажиллах санал авч байсан ч хороондоо 
нийгмийн ажилтанаар үлдэхээр шийдсэн. Ингэснээр би иргэдтэй илүү ойр байж, 
бодитой үр дүн авчирч чадах юм”

Энхчимэг нь Улаанбаатар хотод төрж, өссөн бөгөөд 
өдгөө Чингэлтэй дүүргийн 7-р хорооны нийгмийн 
ажилтны алба хашдаг билээ. Тэрбээр Олон Улсын 
Улаанбаатар Их Сургуульд социологич мэргэжлээр 
бакалаварын зэрэг, жендэр судлалаар магистрын 
зэргийг тус тус хамгаалсан. Тэрбээр 2005 оноос 
хойш хэд хэдэн хороонд нийгмийн ажилтнаар 
ажиллаж байгаа юм.

Нийгмийн ажилтны хувиар иргэдтэй харилцахдаа 
тэднийг сайтар сонсож, ямар ч нөхцөл байдалд шүүмжилж, буруутгалгүйгээр 
зөвлөгөө өгдөг. Түүнээс зөвлөгөө авдаг иргэдийн дийлэнх нь гэр бүлийн 
хүчирхийлэлд өртсөн эмэгтэйчүүд, хүүхдүүд байдаг.  Энхчимэг иргэдэд зөвлөгөө 
өгөхдөө хороон дээр ганцаарчилсан уулзалт хийх эсвэл гэрээр нь очдог. 7-р 
хороонд ганцаарчилсан уулзалт хийх өрөө байдаггүй тул иргэний танхимын 
зохицуулагчийн өрөөг байнга ашигладаг. Олон жилийн туршлагатай тэрээр 
хороон дээр ирсэн иргэдийн нүүрний хувирал, биеийн хөдөлгөөн, харц зэргээс нь  
халамжийн энгийн үйлчилгээ авах эсхүл ганцаарчилсан уулзалт, зөвлөгөө хүссэн 
эсэхийг нь мэддэг болжээ. 
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2019 оны 1-р сард Энхчимэг Нийслэлийн Сургалт, судалгааны төвөөс зохион 
байгуулсан “Хүн төвтэй төрийн үйлчилгээ” сургалтад хамрагджээ. Тус сургалт нь “Хүн 
төвтэй төрийн үйлчилгээ” болон “Ялгаатай байдлыг хүлээн зөвшөөрөх, урамшуулах” 
гэсэн үндсэн хоёр хэсгээс бүрджээ. Жендэр судлалаар өмнө нь суралцаж байсан 
учир Энхчимэгийн суурь ойлголт харьцангуй сайн байв. Сургалтад хамрагд- 
санаараа тэрээр өмнөх мэдлэгээ сэргээхийн зэрэгцээ олон шинэлэг мэдээлэл 
олж авсан юм. Тэрбээр “2003 оноос хойш би өөрийгөө хөгжүүлэх ямар нэгэн 
академик сургалтад суугаагүй байснаа анзаарсан. Энэ сургалтаар социологийн 
чиглэлээр өөрийнхөө өмнөх мэдлэгийг сэргээж, сүүлийн үеийн мэдээлэл, шинэлэг  
ойлголтууд, арга зүйг олж авлаа” хэмээн хэлж байв. 

Түүний хувьд тус сургалтад хамрагдсанаар дараах хоёр үр дүнг бий болгожээ. 
Нэгдүгээрт, сургалтад хамрагдсан 7-р хорооны албан хаагчдын дотоод уур  
амьсгал, харилцааг таатай болгосон. Хорооны түвшинд ажиллаж буй албан хаагчид 
олон төрлийн үүрэг, даалгаварт байнга дарагдсан байдаг тул хоорондоо ярилцах нь  
цөөн байдаг. Тус сургалт нь баг доторх уур амьсгал, хоорондын харилцаа нэн  
чухал байдаг талаар тэдэнд ойлгуулсан. Өдгөө хамт ажиллагсад нь бие биенээ 
сонсоход цаг гаргаж, байгууллага дотроо нээлттэй харилцааг бий болгоход  
анхаарлаа хандуулж байгаад Энхчимэг их баяртай байна. 

Хоёрдугаарт, тус сургалт нь Энхчимэгийн иргэдэд 
зөвлөгөө өгөх чадварыг тодорхой хэмжээгээр 
дээшлүүлсэн. Энхчимэг тухайн иргэний давуу  
талыг нь онцлон, өөртөө итгэх итгэлийг нь 
нэмэгдүүлэн эерэг хандлагатай болгох чиглэлээр 
зөвлөгөө өгдөг болжээ. Тэрбээр оюуны хөгжлийн 
бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн гэрт нь очиж зөвлөгөө 
өгдөг бөгөөд сургалтаас авсан арга барилаар 
тэдний бусдаас ялгарах давуу чанар, авьяасыг 
урамшуулан ажиллаж байна. 

Энхчимэг сургалтад оролцсон бусад нийгмийн ажилтнуудын талаар ч онцолсон 
бөгөөд “Сургалтын үеэр өөр хороодын нийгмийн ажилтнууд ЛГБТ-н талаар 
ойлголт хязгаарлагдмал байснаа хуваалцсан. Сургалтын дараа бид бэлгийн 
болон хүйсийн чиг баримжаа өөр хүмүүстэй хэрхэн харилцах талаар илүү итгэлтэй  
болж чадсан. Тэдний онцлог, ялгаатай байдлын талаар бид мэдэж авснаар  
тулгарч болох асуудлуудыг нь ч ойлгож эхэлсэн” гэж хэлсэн юм. 

2019-2020 онд Энхчимэг “Хүн төвтэй төрийн үйлчилгээ” сургалтаас гадна  
Нийслэлийн Сургалт, судалгааны төвөөс зохион байгуулсан “MS Excel программ”, 
“Ажлын байр ба баг хамт олны үр дүнтэй харилцаа” сургалтуудад мөн хамрагджээ. 
Энхчимэг эдгээр сургалтуудаас авсан хэд хэдэн ойлголтуудыг өдөр тутмын  
ажилдаа хэрэгжүүлдэг. Гэр хорооллын түвшинд хувь хүнд чиглэсэн зөвлөгөө өгөх 
боломж бараг байдаггүй тул Энхчимэг өөрийг нь зорьж ирсэн иргэдийн сэтгэл  
санааны байдлыг хэрхэн оношлох талаар цаашид суралцах хүсэлтэй юм. Ярианыхаа 
эцэст нь тэрээр төрийн албан хаагчдыг сургаж, чадавхжуулах сургалтуудыг 
тасралтгүй зохион байгуулж, бүх шатны албан хаагчдыг байнга хамруулах нь их 
чухал гэж бидэнд зөвлөсөн юм.  
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1.1. Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын бүтэц, хариуцах ажлын чиг 
үүргийг мэддэг болно.

1.1.1.  Улаанбаатар хотын танилцуулга (хотын түүх, бэлэг тэмдэг, шагнал, гадаад 
харилцаа, эдийнз асаг, хүн ам, алсын хараа, хөгжлийн тэргүүлэх чиглэл, тулгамдсан 
асуудлууд)

1.1.2. ННЗБ-ын бүтэц, удирдлага, зохион байгуулалт, чиг үүрэг, ННЗБ-д ажиллаж 
буй төрийн албан хаагчид (НЗДТГ-ын ажлын алба,  УБ хтоын Захирагчийн алба, 
агентлаг, дүүрэг, хороо)
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1.2. Төрийн албан хаагчдад ёс зүйн үндсэн ойлголт, онцлог, орчин үеийн ёс зүйн чиг 
хандлага, эрх зүйн орчныг таниулах, мэдлэг олгох

1.2.1. Ёс зүйн онолын үндсэн ойлголт 
1.2.2. Төрийн албан хаагчийн ёс зүй, онцлог 
1.2.3. Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн орчин үеийн чиг хандлага 
1.2.4. Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн эрх зүйн орчин
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1.3. Төрийн албан хаагчид өөрийн хариуцсан ажил, үүрэгтэй холбоотой эрх зүйн 
зохицуулалт болон үндэсний эрх зүйн тогтолцоотой танилцаж, аливаа асуудлыг 
шийдвэрлэхэд шаардлагатай хууль эрх зүйн актыг хэрхэн олж, зөв хэрэглэх 
талаар ойлголтыг өгч, чадвар эзэмшүүүлэх, мөн иргэдтэй хэрхэн харилцах, тэдний 
гомдол, хүсэлтийг хууль зүйн талаас нь тайлбарлан ойлгуулж, тохирох үйлчилгээ 
үзүүлэх, иргэдэд тулгамдсан асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэх аргачлалд суралцахад 
нь дэмжлэг үзүүлэх

1.3.1. Төрийн албан хаагчийн хариуцах ажил  
1.3.2. Иргэдэд үйлчилгээ үзүүлэх нь  
1.3.3. Асуудал шийдвэрлэх арга зам  
1.3.4. Алдаа гаргахаас урьдчилан сэргийлэх нь  
1.3.5. Төрийн албан хаагчийн эрх зүйн байдал 
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1.4.1. ERP системийг албан ажилдаа бүрэн дүүрэн ашиглах, ажлын бүтээмж, 
харилцаа холбоогоо сайжруулах мэдлэг олгох

1. Төрийн байгууллагуудын дотоод удирдлагын нэгдсэн системийн хэрэглээний 
тухай 
- Систем ашиглах журмын танилцуулга 
- Үйл ажиллагааны тайлбар 
- Бүртгэлийн ажиллагааны тайлбар 
- Бүртгэлийн цонх, цэсүүдийн хэрэглээ
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1.4.2. Аливаа өргөдөл гомдлыг холбогдох албан тушаалтанд шилжүүлэх, 
шийдвэрлэхэд өргөдөл гомдлын системийг бүрэн ашиглах сэдлэг, ур чадвартай 
болоход дэмжлэг үзүүлэх

Иргэдээс гаргасан өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлт, зөрчил дутагдал, цаашид 
анхаарах асуудал
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1.4.3. Албан хэрэг хөтлөлтийн нийтлэг журмын шаардлагууд, түүнийг албан бичиг 
боловсруулахдаа мөрдөх, албан бичгийн найруулаг зүйн онцлогийг мэдэх, албан 
бичгийн эргэлтийн E doc системийг ашиглан албан бичгийг хянах, шилжүүлэх, 
шийдвэрлэх, тайлагнах мэдлэг, ур чадварыг эзэмшихэд дэмжлэг үзүүлэх

Албан хэрэг хөтлөлтийн нийтлэг журам, E-doc системийн ашиглалт 
(Албан хэрэг хөтлөлтийн онол арга зүй,дадлага ажил, Архивын хадгаламжийн 
нэгж бүрдүүлэх арга зүй)”
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1.4.4. Цахим орчны өргөн, нээлттэй, үнэ төлбөргүй боломжуудыг ашиглан ажлын 
бүтээмж, хурд, гүйцэтгэлээ нэмэгдүүлэх бодит ур чадвар олгох

Cloud орчинд ажиллах (Мэдээлэл цуглуулах, үр дүнг боловсруулах гүүгл форм 
ба Qr код,онлайн хард үүсгэх, дундын файлд засвар, санал, үүрэг өгөх, цахим 
шуудангийн хаягаа ангилах, төрөлжүүлэх, цэгцлэх, өргөн боломжуудыг ашиглах, 
үсгийн хязгааргүй нэг дор их хэмжээний орчуулга хийх , PDF JPG файлыг вордод 
хөрвүүлэх,  PDF JPG –д хадгалах, инфографик бүхий танилцуулга хийх, видео татах, 
танилцуулгад оруулах, мэдээллийн эх сурвалжийг шалгах TINEYE  
Онлайн уулзалтын холбоос үүсгэх, уулзалтаа удирдах, онлайн календарьтай 
ажиллах, зураг дээр үг бичих, бичлэг хасах, нийлүүлэх)
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1.5. Нийслэлийн нутгийн захиргааны анхан шатны байгууллага болох хорооны 
төрийн албан хаагчдын чадавхыг бэхжүүлэхэд, ажлын үр дүн, гүйцэтгэлийг 
сайжруулахад, тухайн ажлын байранд шаардагдах мэдлэг, ур чадвар, хандлагыг 
дээшлүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх, мөн хувь хүнийг хөгжүүлэх, албан хаагчдын ёс 
зүйн талаарх мэдлэгийг бататгах, төрийн албан дахь ёс зүй, эрх зүйн зохицуулалт, 
ашиг сонирхлын зөрчил, түүнээс урьдчилан сэргийлэх асуудал болон ёс зүйн 
сургаал, үзэл баримтлалуудын талаарх ойлголтуудыг өгөхөд оршино.

1.5.1. Өөрчлөлтийн менежмент  
1.5.2. Төрийн албан хаагчийн ёс зүй 
1.5.3. Төрийн албан хаагчийн дүр төрх  
1.5.4.Төрийн албан хаагчийн харилцааны ур чадвар 
1.5.5. Захиргааны үйл ажиллагааны эрх зүйн зохицуулалт  
1.5.6. Хорооны Засаг даргын бүрэн эрх, хариуцлага  
1.5.7. Багаар ажиллах ур чадвар ба цагийн менежмент  
1.5.8. Хорооны Иргэдийн Нийтийн Хурал,  
1.5.9. Засаг даргын хамтын ажиллагаа  
1.5.10. Олон нийтийн оролцоог хангах нь  
1.5.11. Зөрчил шийдвэрлэх ур чадвар
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1.1. Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын бүтэц, хариуцах ажлын чиг 
үүргийг мэддэг болно.

1.1.1.  Улаанбаатар хотын танилцуулга (хотын түүх, бэлэг тэмдэг, шагнал, гадаад 
харилцаа, эдийнз асаг, хүн ам, алсын хараа, хөгжлийн тэргүүлэх чиглэл, тулгамдсан 
асуудлууд)

1.1.2. ННЗБ-ын бүтэц, удирдлага, зохион байгуулалт, чиг үүрэг, ННЗБ-д ажиллаж 
буй төрийн албан хаагчид (НЗДТГ-ын ажлын алба,  УБ хтоын Захирагчийн алба, 
агентлаг, дүүрэг, хороо)
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1.2. Төрийн албан хаагчдад ёс зүйн үндсэн ойлголт, онцлог, орчин үеийн ёс зүйн чиг 
хандлага, эрх зүйн орчныг таниулах, мэдлэг олгох

1.2.1. Ёс зүйн онолын үндсэн ойлголт 
1.2.2. Төрийн албан хаагчийн ёс зүй, онцлог 
1.2.3. Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн орчин үеийн чиг хандлага 
1.2.4. Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн эрх зүйн орчин
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1.3. Төрийн албан хаагчид өөрийн хариуцсан ажил, үүрэгтэй холбоотой эрх зүйн 
зохицуулалт болон үндэсний эрх зүйн тогтолцоотой танилцаж, аливаа асуудлыг 
шийдвэрлэхэд шаардлагатай хууль эрх зүйн актыг хэрхэн олж, зөв хэрэглэх 
талаар ойлголтыг өгч, чадвар эзэмшүүүлэх, мөн иргэдтэй хэрхэн харилцах, тэдний 
гомдол, хүсэлтийг хууль зүйн талаас нь тайлбарлан ойлгуулж, тохирох үйлчилгээ 
үзүүлэх, иргэдэд тулгамдсан асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэх аргачлалд суралцахад 
нь дэмжлэг үзүүлэх

1.3.1. Төрийн албан хаагчийн хариуцах ажил  
1.3.2. Иргэдэд үйлчилгээ үзүүлэх нь  
1.3.3. Асуудал шийдвэрлэх арга зам  
1.3.4. Алдаа гаргахаас урьдчилан сэргийлэх нь  
1.3.5. Төрийн албан хаагчийн эрх зүйн байдал 

НИЙСЛЭЛИЙН СУРГАЛТ, СУДАЛГААНЫ ТӨВИЙН СУРГАЛТУУДЫН 
АГУУЛГА, ЗОРИЛГО
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1.4.1. ERP системийг албан ажилдаа бүрэн дүүрэн ашиглах, ажлын бүтээмж, 
харилцаа холбоогоо сайжруулах мэдлэг олгох

1. Төрийн байгууллагуудын дотоод удирдлагын нэгдсэн системийн хэрэглээний 
тухай 
- Систем ашиглах журмын танилцуулга 
- Үйл ажиллагааны тайлбар 
- Бүртгэлийн ажиллагааны тайлбар 
- Бүртгэлийн цонх, цэсүүдийн хэрэглээ
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1.4.2. Аливаа өргөдөл гомдлыг холбогдох албан тушаалтанд шилжүүлэх, 
шийдвэрлэхэд өргөдөл гомдлын системийг бүрэн ашиглах сэдлэг, ур чадвартай 
болоход дэмжлэг үзүүлэх

Иргэдээс гаргасан өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлт, зөрчил дутагдал, цаашид 
анхаарах асуудал
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1.4.3. Албан хэрэг хөтлөлтийн нийтлэг журмын шаардлагууд, түүнийг албан бичиг 
боловсруулахдаа мөрдөх, албан бичгийн найруулаг зүйн онцлогийг мэдэх, албан 
бичгийн эргэлтийн E doc системийг ашиглан албан бичгийг хянах, шилжүүлэх, 
шийдвэрлэх, тайлагнах мэдлэг, ур чадварыг эзэмшихэд дэмжлэг үзүүлэх

Албан хэрэг хөтлөлтийн нийтлэг журам, E-doc системийн ашиглалт 
(Албан хэрэг хөтлөлтийн онол арга зүй,дадлага ажил, Архивын хадгаламжийн 
нэгж бүрдүүлэх арга зүй)”
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1.4.4. Цахим орчны өргөн, нээлттэй, үнэ төлбөргүй боломжуудыг ашиглан ажлын 
бүтээмж, хурд, гүйцэтгэлээ нэмэгдүүлэх бодит ур чадвар олгох

Cloud орчинд ажиллах (Мэдээлэл цуглуулах, үр дүнг боловсруулах гүүгл форм 
ба Qr код,онлайн хард үүсгэх, дундын файлд засвар, санал, үүрэг өгөх, цахим 
шуудангийн хаягаа ангилах, төрөлжүүлэх, цэгцлэх, өргөн боломжуудыг ашиглах, 
үсгийн хязгааргүй нэг дор их хэмжээний орчуулга хийх , PDF JPG файлыг вордод 
хөрвүүлэх,  PDF JPG –д хадгалах, инфографик бүхий танилцуулга хийх, видео татах, 
танилцуулгад оруулах, мэдээллийн эх сурвалжийг шалгах TINEYE  
Онлайн уулзалтын холбоос үүсгэх, уулзалтаа удирдах, онлайн календарьтай 
ажиллах, зураг дээр үг бичих, бичлэг хасах, нийлүүлэх)
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1.5. Нийслэлийн нутгийн захиргааны анхан шатны байгууллага болох хорооны 
төрийн албан хаагчдын чадавхыг бэхжүүлэхэд, ажлын үр дүн, гүйцэтгэлийг 
сайжруулахад, тухайн ажлын байранд шаардагдах мэдлэг, ур чадвар, хандлагыг 
дээшлүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх, мөн хувь хүнийг хөгжүүлэх, албан хаагчдын ёс 
зүйн талаарх мэдлэгийг бататгах, төрийн албан дахь ёс зүй, эрх зүйн зохицуулалт, 
ашиг сонирхлын зөрчил, түүнээс урьдчилан сэргийлэх асуудал болон ёс зүйн 
сургаал, үзэл баримтлалуудын талаарх ойлголтуудыг өгөхөд оршино.

1.5.1. Өөрчлөлтийн менежмент  
1.5.2. Төрийн албан хаагчийн ёс зүй 
1.5.3. Төрийн албан хаагчийн дүр төрх  
1.5.4.Төрийн албан хаагчийн харилцааны ур чадвар 
1.5.5. Захиргааны үйл ажиллагааны эрх зүйн зохицуулалт  
1.5.6. Хорооны Засаг даргын бүрэн эрх, хариуцлага  
1.5.7. Багаар ажиллах ур чадвар ба цагийн менежмент  
1.5.8. Хорооны Иргэдийн Нийтийн Хурал,  
1.5.9. Засаг даргын хамтын ажиллагаа  
1.5.10. Олон нийтийн оролцоог хангах нь  
1.5.11. Зөрчил шийдвэрлэх ур чадвар
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1.6. Хорооны төрийн албан хаагчийн болон хэсгийн ахлагчийн ажлын байрнад 
шаардагдах мэдлэг, ур чадвар, хандлагыг дээшлүүлэх, мөн хувь хүнийг 
хөгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх чиглэгдсэн. 

1.6.1. Хувь хүний ур чадвар, ажлын байранд тавигдах шаардлага (Өөрчлөлтийн 
менежмент, төрийн албан хаагчийн ёс зүй, төрийн албан хаагчийн дүр төрх, 
төрийн албан хаагчийн харилцааны ёс зүй) 
1.6.2. Ажлын байранд шаардагдах үндсэн ур чадвар (Төрийн албан хаагчийн эрх 
зүйн байдал ба ажлын байрны хөдөлмөр зохион байгуулалт, хөтлөх ур чадвар, 
стрессийг удирдахуй, багаар ажиллах ур чадвар ба цаг төлөвлөлт) 
1.6.3. Мэдээлэл, харилцаа холбооны хэрэгслийг ашиглан төрийн үйлчилгээг хүргэх 
нь (Олон нийтийн оролцоог хангах нь) 
1.6.4. Судалгааны арга зүй, баримт бичигтэй ажиллах ур чадвар (Баримт бичиг 
боловсруулалт, стандарт, монгол хэлний зөв бичих дүрэм, найруулга зүйн тухай 
ойлголт, судалгааны арга зүй)
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1.7. Хорооны Нийгмийн ажилтны ажлын байрнад шаардагдах мэдлэг, ур чадвар, 
хандлагыг дээшлүүлэх, мөн хувь хүнийг хөгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх чиглэгдсэн. 

1.7.1. Хувь хүний ур чадвар, ажлын байранд тавигдах шаардлага  
1.7.2. Ажлын байранд шаардагдах үндсэн ур чадвар  
1.7.3. Нийгмийн ажлын мэргэжлийн үйлчилгээ  
1.7.4. Кэйс менежментийн үйл ажиллагаа
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1.8. Хорооны Засаг даргын ажлын байрнад шаардагдах мэдлэг, ур чадвар, 
хандлагыг дээшлүүлэх, мөн хувь хүнийг хөгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх чиглэгдсэн. 

1.8.1. Хувь хүний ур чадвар, ажлын байранд тавигдах шаардлага (Өөрчлөлтийн 
менежмент, төрийн албан хаагчийн ёс зүй, төрийн албан хаагчийн дүр төрх, 
төрийн албан хаагчийн харилцааны ёс зүй) 
1.8.2. Ажлын байранд шаардагдах үндсэн ур чадвар (Төрийн албан хаагчийн эрх 
зүйн байдал ба ажлын байрны хөдөлмөр зохион байгуулалт, хөтлөх ур чадвар, 
стрессийг удирдахуй, багаар ажиллах ур чадвар ба цаг төлөвлөлт) 
1.8.3. Мэдээлэл, харилцаа холбооны хэрэгслийг ашиглан төрийн үйлчилгээг хүргэх 
нь (Олон нийтийн оролцоог хангах нь) 
1.8.4. Судалгааны арга зүй, баримт бичигтэй ажиллах ур чадвар (Баримт бичиг 
боловсруулалт, стандарт, монгол хэлний зөв бичих дүрэм, найруулга зүйн тухай 
ойлголт, судалгааны арга зүй)
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1.9. Төрийн албан хаагчдын Монгол хэлний найруулга зүй, албан баримт бичгийн 
найруулга, зөв бичих дүрмийн мэдлэгийг нэмэгдүүлэх,  арга зүйгээр хангах, баримт 
бичиг боловсруулах, найруулах ур чадвараа сайжруулахад нь дэмжлэг үзүүлэх

1.9.1. Албан баримт бичгийн найруулга зүй  
1.9.2. Зохион байгуулалтын баримт бичиг боловсруулах арга зүй: Албан бичиг, 
хурлын тэмдэглэл, гэрээ, хөтөлбөр, төлөвлөгөө, тайлан  
1.9.3. Баримт бичгийн эргэлтийн зохион байгуулалт  
1.9.4. Хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалт боловсруулах арга зүй
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1.10. Төрийн албан хаагчдад баримт бичгийн стандарт, албан хэрэг хөтлөлтийн 
тухай мэдлэг олгох, арга зүйгээр хангах, баримт бичиг боловсруулах, хөтлөх ур 
чадвараа сайжруулахад нь дэмжлэг үзүүлэх

1.10.1. Төрийн албан хэрэг хөтлөлтийн онцлог, түүнд тавигдах шаардлагыг 
тодорхойлсон баримт бичгүүд  
1.10.2. Барим бичгийн нэр төрөл, тодорхойлолт  
1.10.3. Барим бичиг түүнд тавигдах шаардлага  
1.10.4. Захирамжлалын баримт бичиг зохион бүрдүүлэх:Тушаал, захирамж, тогтоол
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1.11. Төрийн албаны мөн чанар, үнэт зүйл юу болох талаар ойлголттой болсноор 
илүү итгэлтэй, урам зоригтой ажиллах хүсэл тэмүүллийг бий болгох

Төрийн албан хаагчийн эрхэмлэх 25 чанар
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1.12. Төрийн үйлчилгээг Хүн төвтэй болгоход шаардагдах чадамжийн цогцыг 
эзэмшсэн буюу хүний эрх, эрхэмсэг чанарыг дээдэлдэг, бусдыг мэдэрч ойлгох 
сэтгэлтэй, ард олныхоо давуу тал дээр нь суурилан ажилладаг, эрхэмлэж явдаг 
үнэт зүйлс нь үйл ажиллагаа бүрд нь зөвөөр туссан байхад шаардагдах чадамжийн 
цогц буюу мэдлэг, чадвар, хандлагаа сайжруулахад нь нийслэлийн нутгийн 
захиргааны байгууллагын ажилтнуудад дэмжлэг болох

1.12.1. Хувийн болон мэргэжлийн эрхэмлэх үнэт зүйлс  
1.12.2. Хүний эрх, эрхэм чанарыг хүндэтгэх нь  
1.12.3. Хүний эрхэд суурилсан хандлага  
1.12.4. Ялгаатай, олон янз байдлыг харгалзах  
1.12.5. Тэгш хамруулах ба төлөөлөл, оролцоог хангах
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2.1. Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагын албан хаагчдын судалгааны 
арга зүйтэй холбоотой ойлголт, мэдлэгийг дээшлүүлэх, судалгаа эсвэл түүнтэй 
холбогдолтой аливаа ажлыг гүйцэтгэхэд шаардлагатай ур чадварыг эзэмшүүлэх

2.1.1. Судалгаа гэж юу вэ?  
2.1.2. Судалгааны бэлтгэл үе шат  
2.1.3. Мэдээлэл цуглуулах үе шат,  
2.1.4. Судалгааны үр дүнд шинжилгээ хийх, тайлан бичих  
2.1.5. Хорооны түвшинд судалгаа зохион байгуулахтай холбоотой зөвлөмж “
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2.2. Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагын албан хаагчдын MS Excel 
програмын ашиглалттай холбоотой ойлголт, мэдлэгийг дээшлүүлэх, албан хэрэг 
хөтлөлт, гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө, тайлан бичих зэрэг өдөр тутмын ажилдаа Excel  
программын ашиглах ур чадвараа сайжруулахад нь дэмжлэг үзүүлэх.

2.2.1. Ехселийн анхан шатны мэдлэг  
2.2.2. Ажлын хуудсыг форматад оруулж удирдах,  
2.2.3. Өгөгдөлтэй ажиллах,  
2.2.4. График диаграмм байгуулах,
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2.3. Харилцааны хэв маягууд, хувь хүний онцлог шинж, хэрэгцээ, нийгмийн 
харилцааны ялгаатай буюу олон талт байдлын үнэ цэн, ач холбогдлын талаар 
ойлгон, тэдгээрт нь тааруулан зөв удирдсанаар эерэг үр дүнд хүрэх боломж байдаг  
талаарх мэдлэгийг олгох 

2.3.1. Үр дүнтэй харилцаа гэж юу вэ?  
2.3.2. Хүнд нөхцөл байдлыг давж гарах нь  
2.3.3. Харилцааны элементүүд 
2.3.4. Харилцааны динамик,  
2.3.5.Эргэх холбоо буюу санал зөвлөмж хүлээн авах нь  
2.3.6. Харилцаагаар нөлөөлөхүй
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2.4. Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагын албан хаагчид өөрсдийн 
манлайллын ур чадвараа нэмэгдүүлэхэд нь дэмжлэг үзүүлэх, манлайллын арга 
барилаа сайжруулах аргачлалыг зааж өгөх зорилготой бөгөөд албан хаагчид 
манлайллын ур чадвараа нэмэгдүүлснээр төрийн үйлчилгээг сайжруулах, 
хариуцлагаа нэмэгдүүлэх, төр иргэний итгэлцлийг бататгах давуу талуудыг өөртөө 
бий болгох юм.

2.4.1. Манлайлагчийн тухай ерөнхий ойлголт  
2.4.2. Манлайллын онол  
2.4.3. Хувь хүний ур чадвар  
2.4.4. Хамтын манлайлал  
2.4.5. Шижлжилт хөдөлгөөн 
2.4.6. Жендер 
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2.5. Төрийн албан хаагчид, ижил түвшийн байгууллагууд өөрсдийн туршалагаа 
хэрхэн харилцан солилцож, бие биенээсээ суралцах, харилцан суралцсан сайн 
туршлагаа өөрсдийн нөхцөл боломжид тохируулан хэрхэн нутагшуулж болох арга 
аргачлалд сургах.

2.5.1. Харилцах суралцах арга зүйн талаар ойлголт  
2.5.2. Харилцан суралцах арга зүйн  үйл явц , шат дараалал, хэрэгжүүлэх алхамууд, 
үндсэн үе шатууд 
2.5.3. Харицлан суралцах арга зүйн хэрэглээ  
2.5.4. Харилцан суралцах арга зүйн ач тус, хэрэгцээ шаардлага
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1.6. Хорооны төрийн албан хаагчийн болон хэсгийн ахлагчийн ажлын байрнад 
шаардагдах мэдлэг, ур чадвар, хандлагыг дээшлүүлэх, мөн хувь хүнийг 
хөгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх чиглэгдсэн. 

1.6.1. Хувь хүний ур чадвар, ажлын байранд тавигдах шаардлага (Өөрчлөлтийн 
менежмент, төрийн албан хаагчийн ёс зүй, төрийн албан хаагчийн дүр төрх, 
төрийн албан хаагчийн харилцааны ёс зүй) 
1.6.2. Ажлын байранд шаардагдах үндсэн ур чадвар (Төрийн албан хаагчийн эрх 
зүйн байдал ба ажлын байрны хөдөлмөр зохион байгуулалт, хөтлөх ур чадвар, 
стрессийг удирдахуй, багаар ажиллах ур чадвар ба цаг төлөвлөлт) 
1.6.3. Мэдээлэл, харилцаа холбооны хэрэгслийг ашиглан төрийн үйлчилгээг хүргэх 
нь (Олон нийтийн оролцоог хангах нь) 
1.6.4. Судалгааны арга зүй, баримт бичигтэй ажиллах ур чадвар (Баримт бичиг 
боловсруулалт, стандарт, монгол хэлний зөв бичих дүрэм, найруулга зүйн тухай 
ойлголт, судалгааны арга зүй)
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1.7. Хорооны Нийгмийн ажилтны ажлын байрнад шаардагдах мэдлэг, ур чадвар, 
хандлагыг дээшлүүлэх, мөн хувь хүнийг хөгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх чиглэгдсэн. 

1.7.1. Хувь хүний ур чадвар, ажлын байранд тавигдах шаардлага  
1.7.2. Ажлын байранд шаардагдах үндсэн ур чадвар  
1.7.3. Нийгмийн ажлын мэргэжлийн үйлчилгээ  
1.7.4. Кэйс менежментийн үйл ажиллагаа
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1.8. Хорооны Засаг даргын ажлын байрнад шаардагдах мэдлэг, ур чадвар, 
хандлагыг дээшлүүлэх, мөн хувь хүнийг хөгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх чиглэгдсэн. 

1.8.1. Хувь хүний ур чадвар, ажлын байранд тавигдах шаардлага (Өөрчлөлтийн 
менежмент, төрийн албан хаагчийн ёс зүй, төрийн албан хаагчийн дүр төрх, 
төрийн албан хаагчийн харилцааны ёс зүй) 
1.8.2. Ажлын байранд шаардагдах үндсэн ур чадвар (Төрийн албан хаагчийн эрх 
зүйн байдал ба ажлын байрны хөдөлмөр зохион байгуулалт, хөтлөх ур чадвар, 
стрессийг удирдахуй, багаар ажиллах ур чадвар ба цаг төлөвлөлт) 
1.8.3. Мэдээлэл, харилцаа холбооны хэрэгслийг ашиглан төрийн үйлчилгээг хүргэх 
нь (Олон нийтийн оролцоог хангах нь) 
1.8.4. Судалгааны арга зүй, баримт бичигтэй ажиллах ур чадвар (Баримт бичиг 
боловсруулалт, стандарт, монгол хэлний зөв бичих дүрэм, найруулга зүйн тухай 
ойлголт, судалгааны арга зүй)
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1.9. Төрийн албан хаагчдын Монгол хэлний найруулга зүй, албан баримт бичгийн 
найруулга, зөв бичих дүрмийн мэдлэгийг нэмэгдүүлэх,  арга зүйгээр хангах, баримт 
бичиг боловсруулах, найруулах ур чадвараа сайжруулахад нь дэмжлэг үзүүлэх

1.9.1. Албан баримт бичгийн найруулга зүй  
1.9.2. Зохион байгуулалтын баримт бичиг боловсруулах арга зүй: Албан бичиг, 
хурлын тэмдэглэл, гэрээ, хөтөлбөр, төлөвлөгөө, тайлан  
1.9.3. Баримт бичгийн эргэлтийн зохион байгуулалт  
1.9.4. Хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалт боловсруулах арга зүй
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1.10. Төрийн албан хаагчдад баримт бичгийн стандарт, албан хэрэг хөтлөлтийн 
тухай мэдлэг олгох, арга зүйгээр хангах, баримт бичиг боловсруулах, хөтлөх ур 
чадвараа сайжруулахад нь дэмжлэг үзүүлэх

1.10.1. Төрийн албан хэрэг хөтлөлтийн онцлог, түүнд тавигдах шаардлагыг 
тодорхойлсон баримт бичгүүд  
1.10.2. Барим бичгийн нэр төрөл, тодорхойлолт  
1.10.3. Барим бичиг түүнд тавигдах шаардлага  
1.10.4. Захирамжлалын баримт бичиг зохион бүрдүүлэх:Тушаал, захирамж, тогтоол
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1.11. Төрийн албаны мөн чанар, үнэт зүйл юу болох талаар ойлголттой болсноор 
илүү итгэлтэй, урам зоригтой ажиллах хүсэл тэмүүллийг бий болгох

Төрийн албан хаагчийн эрхэмлэх 25 чанар
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1.12. Төрийн үйлчилгээг Хүн төвтэй болгоход шаардагдах чадамжийн цогцыг 
эзэмшсэн буюу хүний эрх, эрхэмсэг чанарыг дээдэлдэг, бусдыг мэдэрч ойлгох 
сэтгэлтэй, ард олныхоо давуу тал дээр нь суурилан ажилладаг, эрхэмлэж явдаг 
үнэт зүйлс нь үйл ажиллагаа бүрд нь зөвөөр туссан байхад шаардагдах чадамжийн 
цогц буюу мэдлэг, чадвар, хандлагаа сайжруулахад нь нийслэлийн нутгийн 
захиргааны байгууллагын ажилтнуудад дэмжлэг болох

1.12.1. Хувийн болон мэргэжлийн эрхэмлэх үнэт зүйлс  
1.12.2. Хүний эрх, эрхэм чанарыг хүндэтгэх нь  
1.12.3. Хүний эрхэд суурилсан хандлага  
1.12.4. Ялгаатай, олон янз байдлыг харгалзах  
1.12.5. Тэгш хамруулах ба төлөөлөл, оролцоог хангах
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2.1. Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагын албан хаагчдын судалгааны 
арга зүйтэй холбоотой ойлголт, мэдлэгийг дээшлүүлэх, судалгаа эсвэл түүнтэй 
холбогдолтой аливаа ажлыг гүйцэтгэхэд шаардлагатай ур чадварыг эзэмшүүлэх

2.1.1. Судалгаа гэж юу вэ?  
2.1.2. Судалгааны бэлтгэл үе шат  
2.1.3. Мэдээлэл цуглуулах үе шат,  
2.1.4. Судалгааны үр дүнд шинжилгээ хийх, тайлан бичих  
2.1.5. Хорооны түвшинд судалгаа зохион байгуулахтай холбоотой зөвлөмж “
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2.2. Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагын албан хаагчдын MS Excel 
програмын ашиглалттай холбоотой ойлголт, мэдлэгийг дээшлүүлэх, албан хэрэг 
хөтлөлт, гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө, тайлан бичих зэрэг өдөр тутмын ажилдаа Excel  
программын ашиглах ур чадвараа сайжруулахад нь дэмжлэг үзүүлэх.

2.2.1. Ехселийн анхан шатны мэдлэг  
2.2.2. Ажлын хуудсыг форматад оруулж удирдах,  
2.2.3. Өгөгдөлтэй ажиллах,  
2.2.4. График диаграмм байгуулах,
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2.3. Харилцааны хэв маягууд, хувь хүний онцлог шинж, хэрэгцээ, нийгмийн 
харилцааны ялгаатай буюу олон талт байдлын үнэ цэн, ач холбогдлын талаар 
ойлгон, тэдгээрт нь тааруулан зөв удирдсанаар эерэг үр дүнд хүрэх боломж байдаг  
талаарх мэдлэгийг олгох 

2.3.1. Үр дүнтэй харилцаа гэж юу вэ?  
2.3.2. Хүнд нөхцөл байдлыг давж гарах нь  
2.3.3. Харилцааны элементүүд 
2.3.4. Харилцааны динамик,  
2.3.5.Эргэх холбоо буюу санал зөвлөмж хүлээн авах нь  
2.3.6. Харилцаагаар нөлөөлөхүй
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2.4. Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагын албан хаагчид өөрсдийн 
манлайллын ур чадвараа нэмэгдүүлэхэд нь дэмжлэг үзүүлэх, манлайллын арга 
барилаа сайжруулах аргачлалыг зааж өгөх зорилготой бөгөөд албан хаагчид 
манлайллын ур чадвараа нэмэгдүүлснээр төрийн үйлчилгээг сайжруулах, 
хариуцлагаа нэмэгдүүлэх, төр иргэний итгэлцлийг бататгах давуу талуудыг өөртөө 
бий болгох юм.

2.4.1. Манлайлагчийн тухай ерөнхий ойлголт  
2.4.2. Манлайллын онол  
2.4.3. Хувь хүний ур чадвар  
2.4.4. Хамтын манлайлал  
2.4.5. Шижлжилт хөдөлгөөн 
2.4.6. Жендер 
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2.5. Төрийн албан хаагчид, ижил түвшийн байгууллагууд өөрсдийн туршалагаа 
хэрхэн харилцан солилцож, бие биенээсээ суралцах, харилцан суралцсан сайн 
туршлагаа өөрсдийн нөхцөл боломжид тохируулан хэрхэн нутагшуулж болох арга 
аргачлалд сургах.

2.5.1. Харилцах суралцах арга зүйн талаар ойлголт  
2.5.2. Харилцан суралцах арга зүйн  үйл явц , шат дараалал, хэрэгжүүлэх алхамууд, 
үндсэн үе шатууд 
2.5.3. Харицлан суралцах арга зүйн хэрэглээ  
2.5.4. Харилцан суралцах арга зүйн ач тус, хэрэгцээ шаардлага



38

2.
 С

эд
эв

чи
лс

эн

6

Тө
ри

йн
 з

ах
ир

га
ан

аа
с 

 
ни

йт
ий

н 
уд

ир
д

ла
га

д

24

2.6. Нийтийн удирдлагад гүйцэтгэлийг хэмжих хэмжүүр шинэчлэгдэн сайжирснаар 
нөйгмийн хөгжилд томоохон өөрчлөлт дагуулдаг болох, мөн төрийн албан хаагч 
“үүрэг даалгавар гүйцэтгэгч” байхаасаа илүү “үр дүнд хүрэх, гарсан үр дүнгийн 
төлөө хариуцлага хүлээх” болсон тухай, “шууд тайлагнах”, “хамтын үйлдвэрлэл”, 
“технологиор удирдах” гэх мэт цаашид санхүүгийн болон гүйцэтгэлийн удирдлагыг 
илүү боловсронгуй болгох боломжийн талаар ойлголт өгөх

2.6.1. Өөрчлөлтийн эрин 
2.6.2. Төрийн үүрэг  
2.6.3. Төрийн захиргааны уламжлалт загвар  
2.6.4. Нийтийн удирдлага  
2.6.5. Төрийн бодлого  
2.6.6. Засаглал  
2.6.7. Тайлагнал  
2.6.8. Оролцогч талууд болон гадны харилцагчид  
2.6.9. Зохицуулалт, гэрээгээр гүйцэтгүүлэх, улсын үйлдвэрийн газар,  
2.6.10.Стратегийн удирдлага,  
2.6.11. Удирдахуй болон манлайлал, 
2.6.12. Үйлчилгээ хүргэлт  
2.6.13. Технологиор удирдах нь  
2.6.14. Санхүү болон гүйцэтгэлийн удирдлага  
2.6.15. Дүнэлт: Нийтийн удирдлагын пардигмууд
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3.1. Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын албан хаагчдад төслийн 
удирдлагын үндэс, төслийг гүйцэтгэх, төлөвлөх, хянах, хаах зэрэг үйл явцуудын 
талаар суурь ойлголт өгөх

3.1.1. Төслийн удирдлагын үндэс  
3.1.2. Төслийг эхлүүлэх үйл явц  
3.1.3. Төслийг төлөвлөх үйл явц  
3.1.4. Төслийг хянах үйл явц  
3.1.5. Төслийг гүйцэтгэх үйл явц,  
3.1.6. Төслийг хаах үйл явц 
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3.2. Төслийн ашиглалтын хугацааны зардлыг тооцоолох арга зүйн талаар 
ойлголттой болно.

3.2.1. Ашиглалтын хугацааны зардлын тухай ерөнхий ойлголт 
3.2.2. Ашиглалтын хугацааны зардлын шинжилгээ 
3.2.3. Ашиглалтын хугацааны үнэлгээ 
3.2.4. Ашиглалтын хугацааны зардал 
3.2.5. Ашиглалтын хугацааны худалдан авах ажиллагаа 
3.2.6. Ашиглалтын хугацааны зардлын практик хэрэглээ.
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3.3. “Төслийн үр нөлөөг үнэлэх чиглэлүүдийн талаар болон үр нөлөөг үнэлэх үе шат 
бүрт хийх ажил, арга зүйн талаар ойлголттой болох”

3.3.1. Төсвийн хөрөнгө оруулалтын тухай ойлголт 
3.3.2. Оролцоог хангасан, жендерийн мэдрэмжтэй хөрөнгө оруулалтын төсөв 
боловсруулах үйл явц 
3.3.3. Төслийн үр ашгийн үнэлгээ, эрсдлийн шинжилгээ 
3.3.4. Хөрөнгө оруулалтын төслийг сонгох, хэрэгжилтийг хангах 
3.3.5. Төслийн хяналт-шинжилгээ болон төслийн үнэлгээ.
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3.4. БПМ-ийн онолын хүрээ, үндсэн ойлголтуудыг судлах суурь ойлголтуудыг 
хамруулав. БПМ-ийн нэр томьёоны тайлбар, товч түүх, технологийн үүрэг, олон 
чиг үүрэг хамарсан процессын онцлог, процессын шинжилгээ хийх арга техникүүд, 
бизнес процесс дахин загварчлах аргачлалын үе шатуудын дэлгэрэнгүй зааварчилгаа, 
практик хэрэгжүүлэлтэд шаардагдах үндсэн элементүүдийн талаар мэдлэг олгох

Өөрчлөлтийн менежмент 
3.4.1. Ямар төрлийн дахин загварчлал байдаг вэ (Бизнес шилжилтийн төрөл) 
3.4.2. Байгууллагын амьдралын мөчлөг (Organizational Lifecycle) 
3.4.3. Бизнес процессын амьдралын мөчлөг (Business process Maturity Model) 
3.4.4. Байгууллагын амьдралын мөчлөг, бизнес процессын амьдралын мөчлөгийг 
уялдуулах нь  
3.4.5. Дахин загварчлах процессуудыг тодорхойлох  
3.4.6. Дахин загварчлал гаргах 
3.4.7. Байнгын сайжруулалт  
3.4.8. Дахин загварчлалд ашиглагдах хэрэгслүүд (загварчлалын арга зүй, 
мэдээллийн систем), г.м.
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3.5. Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагын албан хаагчдын MS Excel 
програмын ашиглан олон функц бүхий судалгааны үр дүнд дүн шинжилгээ хийх, 
судалгаатай холбогдолтой аливаа ажлыг гүйцэтгэхэд шаардлагатай ур чадварыг 
эзэмшүүлэх зорилготой.

3.5.1. Пивот хүснэгттэй ажиллах  
3.5.2. Өгөгдөлд шинжилгээ хийх 
3.5.3. Макро цэсийг ашиглах  
3.5.4. Ахисан түвший функц ашиглах
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3.6. Манлайлах ур чадваруудыг эзэмшүүлэхэд чиглэнэ. Суралцагчид сургалтын 
сэдвүүдийг гүнзгийрүүлж судлахдаа хичээл бүрээс олж авсан мэдлэгээ тэр даруй 
ажлын байрандаа хэрэгжүүлэн, манлайлах ур чадвараа үе шаттайгаар сайжруулах 
боломжтой.

3.6.1. Манлайлагчийн тухай ерөнхий ойлголт  
3.6.2. Манлайллын онол 
3.6.3. Хувь хүний ур чадвар  
3.6.4. Хамтын манлайлал 
3.6.5. Дотоодын шижлжилт хөдөлгөөнийг удирдахад төрийн албан хаагчийн оролцоо 
3.6.6. Жендерийн мэдрэмжтэй манлайлал”
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2.7. Байнга хувьсан, өөрчлөгдөж буй нийгэм, олон нийтийн хэрэгцээ шаардлага нь 
Төрийн албан хаагчдыг өөрийгөө өөрчлөхөөс эхлэн, гэр бүл, байгууллага хамт олон, 
нийгэмдээ эерэг нөлөөлөл үзүүлэх боломжтойг ойлгуулах, сэдэл төрүүлэх

2.7.1. Өөрчлөлтийн тухай ойлголт (Өөрчлөлтийн 5 н түвшин онолын тодорхойлолт, 
мэдээлэл)  
2.7.2. Хувь хүний өөрчлөлт гэж юу вэ? Өглөөний зөв хэвшил, эрүүл мэнд, 
мэдрэмжүүдээ зөв удирдах талаар мэдлэгээ бататгах  
2.7.3. Өөрчлөлтийн менежмент гэж юу болох, өөрчлөлтийг хүлээн авдаг хандлага  
2.7.4. Өөрчлөлтийн менежментийн 8 н алхам түүнийг хэрэгжүүлсэн зарим жишээ
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2.8. Сургалтын явцад байгууллагын дотоод зөрчлийг илрүүлэх, түүнийг удирдахад 
нь зөвлөгөө өгөх,  стрессийн тухай зөв ойлголт өгөх, хувь хүн өөрийн зөрчил 
стрессийг удирдах ур чадвараа сайжруулах, ингэснээр байгууллагын хамт олны 
уур амьсгалыг эерэг болгоход нөлөөлнө.

2.8.1. Зөрчлийн тухай ойлголт, шалтгаан, эх үүсвэр 
2.8.2. Зөрчлийг удирдах арга зүй 
2.8.3. Стрессийг удирдах нь 
2.8.4. Стрессийн тухай ойлголт, стесс үүсгэгч ба үр дагавар 
2.8.5. Стрессийг удирдах 15 арга зүй
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2.9. Албан хаагчдад ажлын байран дээрх стрессийгн шалтгаан, үр дагаварын талаар 
мэдлэг олгох, стрессээ удирдах ур чадвараа хөгжүүлэхэд нь дэмжлэг үзүүлнэ.

2.9.1. Стрессийг удирдах нь 
2.9.2. Стрессийн тухай ойлголт, стесс үүсгэгч ба үр дагавар 
2.9.3. Стрессийг удирдах арга зүй
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2.6. Нийтийн удирдлагад гүйцэтгэлийг хэмжих хэмжүүр шинэчлэгдэн сайжирснаар 
нөйгмийн хөгжилд томоохон өөрчлөлт дагуулдаг болох, мөн төрийн албан хаагч 
“үүрэг даалгавар гүйцэтгэгч” байхаасаа илүү “үр дүнд хүрэх, гарсан үр дүнгийн 
төлөө хариуцлага хүлээх” болсон тухай, “шууд тайлагнах”, “хамтын үйлдвэрлэл”, 
“технологиор удирдах” гэх мэт цаашид санхүүгийн болон гүйцэтгэлийн удирдлагыг 
илүү боловсронгуй болгох боломжийн талаар ойлголт өгөх

2.6.1. Өөрчлөлтийн эрин 
2.6.2. Төрийн үүрэг  
2.6.3. Төрийн захиргааны уламжлалт загвар  
2.6.4. Нийтийн удирдлага  
2.6.5. Төрийн бодлого  
2.6.6. Засаглал  
2.6.7. Тайлагнал  
2.6.8. Оролцогч талууд болон гадны харилцагчид  
2.6.9. Зохицуулалт, гэрээгээр гүйцэтгүүлэх, улсын үйлдвэрийн газар,  
2.6.10.Стратегийн удирдлага,  
2.6.11. Удирдахуй болон манлайлал, 
2.6.12. Үйлчилгээ хүргэлт  
2.6.13. Технологиор удирдах нь  
2.6.14. Санхүү болон гүйцэтгэлийн удирдлага  
2.6.15. Дүнэлт: Нийтийн удирдлагын пардигмууд
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3.1. Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын албан хаагчдад төслийн 
удирдлагын үндэс, төслийг гүйцэтгэх, төлөвлөх, хянах, хаах зэрэг үйл явцуудын 
талаар суурь ойлголт өгөх

3.1.1. Төслийн удирдлагын үндэс  
3.1.2. Төслийг эхлүүлэх үйл явц  
3.1.3. Төслийг төлөвлөх үйл явц  
3.1.4. Төслийг хянах үйл явц  
3.1.5. Төслийг гүйцэтгэх үйл явц,  
3.1.6. Төслийг хаах үйл явц 
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3.2. Төслийн ашиглалтын хугацааны зардлыг тооцоолох арга зүйн талаар 
ойлголттой болно.

3.2.1. Ашиглалтын хугацааны зардлын тухай ерөнхий ойлголт 
3.2.2. Ашиглалтын хугацааны зардлын шинжилгээ 
3.2.3. Ашиглалтын хугацааны үнэлгээ 
3.2.4. Ашиглалтын хугацааны зардал 
3.2.5. Ашиглалтын хугацааны худалдан авах ажиллагаа 
3.2.6. Ашиглалтын хугацааны зардлын практик хэрэглээ.
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3.3. “Төслийн үр нөлөөг үнэлэх чиглэлүүдийн талаар болон үр нөлөөг үнэлэх үе шат 
бүрт хийх ажил, арга зүйн талаар ойлголттой болох”

3.3.1. Төсвийн хөрөнгө оруулалтын тухай ойлголт 
3.3.2. Оролцоог хангасан, жендерийн мэдрэмжтэй хөрөнгө оруулалтын төсөв 
боловсруулах үйл явц 
3.3.3. Төслийн үр ашгийн үнэлгээ, эрсдлийн шинжилгээ 
3.3.4. Хөрөнгө оруулалтын төслийг сонгох, хэрэгжилтийг хангах 
3.3.5. Төслийн хяналт-шинжилгээ болон төслийн үнэлгээ.

39
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3.4. БПМ-ийн онолын хүрээ, үндсэн ойлголтуудыг судлах суурь ойлголтуудыг 
хамруулав. БПМ-ийн нэр томьёоны тайлбар, товч түүх, технологийн үүрэг, олон 
чиг үүрэг хамарсан процессын онцлог, процессын шинжилгээ хийх арга техникүүд, 
бизнес процесс дахин загварчлах аргачлалын үе шатуудын дэлгэрэнгүй зааварчилгаа, 
практик хэрэгжүүлэлтэд шаардагдах үндсэн элементүүдийн талаар мэдлэг олгох

Өөрчлөлтийн менежмент 
3.4.1. Ямар төрлийн дахин загварчлал байдаг вэ (Бизнес шилжилтийн төрөл) 
3.4.2. Байгууллагын амьдралын мөчлөг (Organizational Lifecycle) 
3.4.3. Бизнес процессын амьдралын мөчлөг (Business process Maturity Model) 
3.4.4. Байгууллагын амьдралын мөчлөг, бизнес процессын амьдралын мөчлөгийг 
уялдуулах нь  
3.4.5. Дахин загварчлах процессуудыг тодорхойлох  
3.4.6. Дахин загварчлал гаргах 
3.4.7. Байнгын сайжруулалт  
3.4.8. Дахин загварчлалд ашиглагдах хэрэгслүүд (загварчлалын арга зүй, 
мэдээллийн систем), г.м.
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3.5. Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагын албан хаагчдын MS Excel 
програмын ашиглан олон функц бүхий судалгааны үр дүнд дүн шинжилгээ хийх, 
судалгаатай холбогдолтой аливаа ажлыг гүйцэтгэхэд шаардлагатай ур чадварыг 
эзэмшүүлэх зорилготой.

3.5.1. Пивот хүснэгттэй ажиллах  
3.5.2. Өгөгдөлд шинжилгээ хийх 
3.5.3. Макро цэсийг ашиглах  
3.5.4. Ахисан түвший функц ашиглах
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3.6. Манлайлах ур чадваруудыг эзэмшүүлэхэд чиглэнэ. Суралцагчид сургалтын 
сэдвүүдийг гүнзгийрүүлж судлахдаа хичээл бүрээс олж авсан мэдлэгээ тэр даруй 
ажлын байрандаа хэрэгжүүлэн, манлайлах ур чадвараа үе шаттайгаар сайжруулах 
боломжтой.

3.6.1. Манлайлагчийн тухай ерөнхий ойлголт  
3.6.2. Манлайллын онол 
3.6.3. Хувь хүний ур чадвар  
3.6.4. Хамтын манлайлал 
3.6.5. Дотоодын шижлжилт хөдөлгөөнийг удирдахад төрийн албан хаагчийн оролцоо 
3.6.6. Жендерийн мэдрэмжтэй манлайлал”
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2.7. Байнга хувьсан, өөрчлөгдөж буй нийгэм, олон нийтийн хэрэгцээ шаардлага нь 
Төрийн албан хаагчдыг өөрийгөө өөрчлөхөөс эхлэн, гэр бүл, байгууллага хамт олон, 
нийгэмдээ эерэг нөлөөлөл үзүүлэх боломжтойг ойлгуулах, сэдэл төрүүлэх

2.7.1. Өөрчлөлтийн тухай ойлголт (Өөрчлөлтийн 5 н түвшин онолын тодорхойлолт, 
мэдээлэл)  
2.7.2. Хувь хүний өөрчлөлт гэж юу вэ? Өглөөний зөв хэвшил, эрүүл мэнд, 
мэдрэмжүүдээ зөв удирдах талаар мэдлэгээ бататгах  
2.7.3. Өөрчлөлтийн менежмент гэж юу болох, өөрчлөлтийг хүлээн авдаг хандлага  
2.7.4. Өөрчлөлтийн менежментийн 8 н алхам түүнийг хэрэгжүүлсэн зарим жишээ
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2.8. Сургалтын явцад байгууллагын дотоод зөрчлийг илрүүлэх, түүнийг удирдахад 
нь зөвлөгөө өгөх,  стрессийн тухай зөв ойлголт өгөх, хувь хүн өөрийн зөрчил 
стрессийг удирдах ур чадвараа сайжруулах, ингэснээр байгууллагын хамт олны 
уур амьсгалыг эерэг болгоход нөлөөлнө.

2.8.1. Зөрчлийн тухай ойлголт, шалтгаан, эх үүсвэр 
2.8.2. Зөрчлийг удирдах арга зүй 
2.8.3. Стрессийг удирдах нь 
2.8.4. Стрессийн тухай ойлголт, стесс үүсгэгч ба үр дагавар 
2.8.5. Стрессийг удирдах 15 арга зүй
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2.9. Албан хаагчдад ажлын байран дээрх стрессийгн шалтгаан, үр дагаварын талаар 
мэдлэг олгох, стрессээ удирдах ур чадвараа хөгжүүлэхэд нь дэмжлэг үзүүлнэ.

2.9.1. Стрессийг удирдах нь 
2.9.2. Стрессийн тухай ойлголт, стесс үүсгэгч ба үр дагавар 
2.9.3. Стрессийг удирдах арга зүй
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